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ll. .tdmlnUlrolle. 
Ml Vleii inliT»«i'rri' den NOHIMIHUPI aan de %d-

mlnlolrallt' valt He Opmerker Ir Arnhem. 

[1823 THEODORU3 ABSBLER 1879. | 
Dij al ile strengheid *un het sei/oon in de laatste 

•lagen vau liet jaar 187. ' , moest ook nog dit komen, 
dn ecu van Amsterdam's verdienstelijkste houwkuu-
digen temitldeii van zijn iiitgcbreiden en nog zoo 
iHHidigeii werkkring werd weggerukt. Th . Asseler 
it niet meer. E n hij de geduchte aan die weinige 
wimnleu welt hij velen, misschien wel bij allen die 
betn gekend nebben, een traan in het wig. Wan
neer mannen, die onder <le stormen des levens 
hunne loop liaan heblien liewundeld, waanloor het 
leedgevoel minder vatbaarheid heeft, daartoe gera
ken, dan is het aan bewijs, dat hi j d i e heenging, 
bnu lief geworden is Dat was ook inderdaad /.oo. 
Asseler was een bijzonder man. 

Met een zeldzamen ijver, zelfs tot iu de laatste 
uien vóór zijn d o o d , toegerust, was hij een der wei
nigen, die men onder de degelijke konstbroederi mag 
rekenen. Was z i j n e studie gevormd in een tijd, 
toen de hulpmiddelen zoo gering waren, zooveel te meer 
bewondering moet het wekken, waar Asseler het helft 
l l zei ven heelt betracht e n wat hij geworden is, 
door eigen energie en wilskracht van zieh zeken ge-
v.irmd beeft. Elk vau zijne werkeu draagt er tien 
>leui|iel van, dat hij steeds van het goede, dat zijn 
blik outmuotle, voordeel wist IJ* tivkken . en iu DBOB 
zin toe te passen. Flink en vastberaden in al zijne 
handelingen, een practicus iu den vollen zin des 
vvoords: vandaar dat eeu bestek vau zijne hand de 
teekeningen nagenoeg overbodig maakte, daaren
tegen de teekeningen alleen het eerste konden mis
sen. Het. bestek was tot in da kleinste bijzonder-
heden getrouw; de hoeveelheden met juistheid cn 
oordeel aangegeven ; ile teekeningen, i nee ren di -els door 
hem zeiven vervaardigd, allen van dien aard, dat 
de verschillende details menige inrichting van onder
wijs tot een leer/amen cursus konden verstrekken, 
omdat er een welberedeneerde toon in lag. Itoven-
ilien droegen al zijne werken deu stempel vau een 
dcgelijken kunstzin; wareu de versieringen niet over
vloedig, dan toch altijd gepast, en Asseler verheelde 
het niet. dat een goed decorateur en constructeur, 
heden nog zeldzaam, niet altijd samenging voor 

hen die eeuige jaren terugleiden, maar daarente
gen wist bij door zijne lijnen wel In-studeerde pro
portion cu altijd eeu hoogst bevallig geheel te scheppen, 
en daar waar Asseler aan bet werk loog, was tie 
Kunst ongetwijfeld gebaat. 

Een zijner laatste werkzaamheden was het kapi
tale piaiiomagazijii, in aanbouw te Amsterdam op den 
hoek van Baangracht en Leidscheplein. Dat scl n zijn 
lievelingswerk te zijn. Ochtend en avond, ja niet zelden 
ties middags bovendien kon men hem er vinden; hij 
was de ziel van ganscb het werk, en niet één enkele 
was er werkzaam, die er hein niet gaarne zag, 
vooi' wien hij niet ten allen tijde een minzaam woord 
overhad. Het is alsot hij in dezen zijn laatsten a r 
beid zijn eigen werkkring heeft willen teruggeven, 
want even degelijk als solicdo daar alles gebezigd werd , 
eveneens was hij zelf, de man uit één aftak, en 
die het juist daardoor voor velen gemakkelijk maakte 
ouder zijn beheer werkzaam te zijn. En niet alleen 
daar, maar door heel bet land reikten zijne bezig
heden ; men denke slechts onder velen aan tie 
volgende: de kerken te Weesp, Duivendrecht, Ha-
Urswoode, 's-Heeren hoek, Wcrvershoof, Wariuen-
biiizeii, Den Helder enz., aan het hotel Iteuibratidt, tie 
Sociëteit op den Singel, dc school op de Egelantiers-
gracht, het woonhuis v n u den heer hl endriks, win
kelgebouw Piileisstrual, uilen te Amsterdam, tie 
pastorie te Itoeluf-Aivndsveon, het klooster te Hees-
wijk , Velp enz . enz . 

Is de betrekking van bouwnaaastar net vele 
>i loei lijk heden gepaard, maakt een al te toegeef
lijke hmii] aan eeue zijde vrienden, aan tie 
andere achter niet zelden vijanden, Asseler wist 
door rechaaonapen handeling zich rtaarlwwon te ver
heden cn niet zelden zich allen tot vriend te 
behouden ; daarom te meer is xiju verscheiden voor 
vele» eeu verlies. Ook in den grooten kring zijner 
buishouding wordt de nimmer rustende man zwaar 
pi'inist, en waren zijne levensjaren slechts 50 in 
petal, groot is de leemte, die bij er achterlaat , 
Want ook voor hen had bij nog vide jaren een 
«teuti cn zorgvolle vuiler kunnen zijn. 

De herinnering aau Asseler's leven za l , evenals 
zijne werkfl" van onvergetelijk en aard zijn. 

Amntertiam. 1. D B M A A N . 

V E R S L A G V A N DE P R O E F N E M I N G M E T DE 
B R A N P K A S T C H A T W O O P . 

Het officieel rapport van de Jury omtrent de 
proefneming met de brandkasten vun don heer Chut-
wood, luidt als volgt: 

..Op den 8 0 * " December 1879hebben de onder-
geteekenden, Dr. I . Boavcha, Directeur der Poly
technische school te Delft, Pb. Undo, Directeur der 
Cementfabriek te Delft, II. A . Rnvcnck en J . A . 
Snijders ÜJsn., hoogleeraren aan de Polytechnische 
school te Delft, II. L . Wollersom, technoloog en 
steetifabrikanl ie Arnhem, voorzitter en leden van 
de jury vau den internationalen wedstrijd te Arn
hem, op uitnoodiging van den heer Samuel Chal-
wooil. fabrikant vau brandkasten te Londen, zieh 
begeven naar de Koninklijke Fabriek van stoom- en 
andere werktuigen, onder directie van tien heer .1. 
M . van der Made, te Amsterdam, teneinde getuigen 
te zijn bij proefnemingen met een brandkast van den 
heer Chat wood. 

• II'-i is hun bekend, dat tot deze proefnemingen 
de volgende feiten hebben aanleiding gegeven. 

iDe Internationale wedstrijd , welke bij gelegenheid 
van de nationale tentoonstelling vau Nederlandsche 
eu Koloniale nijverheid te Arnhem, in den zomer 
van 1870 was geopend, strekte zich nh over twaalf 
ondcrwerjicn van mededinging, tot welke ook de 
brandkasten («hoorden. Het programma voor dit 
gedeelte van deu wedstrijd werd door de Tentoon
stellingscommissie iu de volgende termen opgemaakt: 

I. Het doel van tien wedstrijd is de verineerde-
ring van kennis omtrent de hoogte, waarop de in
dustrie de waarborgen tegen brandgevaar en inbraak 
tul heden heeft welen Op te voeren. 

II. Voor den wedstrijd wonlt gevraagd een ijze
ren hrundwaurlmrgkast, ingericht voor gebruik van 
particulieren eu kleine kantoren van de volgende af
metingen: Buitenwerk, hoog 1.50 meter met voet 
en kop, breed 0.80 nieter, diep 0 05 meter. In
wendig hoog I meter, breed 0.60 meter, diep 0.<i5 
meter. Deiirojieniug hoog 0.00 meter, buitenwerk 
breed 0.50 meter. 

III. Hij het vergelijkend onderzoek zullen in hoofd
zaak iu aanmerking lumen! de weerstand tegen de 
vuurproef, de weerstand tegen de valproef, de weer
stand tegen de inbraak proef. 

IV. De valproef zal genomen worden van een 
hoogte van zes meter. 

«De vuurproef een uur vóór den val en drie uren 
na tien val. 

•De inhraakproef door het uitloven eener premie 
van ƒ 100 aan hem, die tic kast binnen liepuulden 
tijd openbreekt, op nader vast te stellen voorwaarden. 

V . De navolgende prijzen wonlen uitgeloofd, enz. 
• De leiding der proeven eu de beoordeeling dor 

brandkasten waren opgedragen aau eeu commissie 
uit de j u r y , die voor den wedstrijd door tien M i 
nister van Waterstaat, Handel en Nijverheid was 
benoemd. 

• Deze Commissie bestond uit de heeren Samuel 
Chutwood, fabrikant van brandkasten te Londen, 
voorzitter; C. Kastner, idem te Leipzig; II. C. Gras-
mans, idem te Kotterdam eu 11. L , Woltersum, 
technoloog en steen fabrikant te Arnhem. 

• Gtsm dezer leden, noch eenig ander lid der jury 
bad lot de vaststelling van het programma voorden 
wedstrijd der brand wuarliorgkasten medegewerkt. 

•De uitslag van het onderzoek was, dat, hoewel 
geen der mededingende brandkasten aan de voorge
schreven malen voldeed en sommige zelfs aanmerke
lijk daarvan afweken, de proeven voor allen te zwaai' 
bleken. 

•Geen der brandkasten bad onder de proeven de 
ingelegde bladen eu siiipjiei's papier tegen tie ver
nielende werking van het vuur kunnen beschermen. 

• Het programma van den wedstrijd en tie uitge
voerde proeven hebben :uinleiding gegeven tul critiek 
in binnen- eu builenlaiidsche dagbladen en tijdschrif
ten eu zelfs lot aantijgingen, tegen tien heer S. 
Chalwood gericht. 

B Reeds tijdens de werkzaamheden van de jury ver
bond zich tie heer S. Chutwood na ullnop tier ten
toonstelling een brandkast, welke bij voor den wed
strijd had bestemd, doch welker vervaardiging na 
zijn benoeming tot jury-lid was gestaakt , te laten 
voltooien eu aan dezelfde proeven te onderwerjien, 
die te Arnhem waren genomen en tegen welke 
bijna algemeen geen brandkast bestand wenl geacht 

•Tot bet vervullen van deze verbintenis moesten 
de proefnemingen strekken, deu \i0*irn December op 
het terrein van tie Koninklijke Fabriek van stoom-eu 
andere werktuigen te Amsterdam te volbrengen. 

•Nadat de oiidergeteekeu len Op het terrein geko
men waren, waar de brandkast reeds op tien huanl 
was opgesteld, werden door den heer Wolteiyoiu tie 
maten der kast opgenomen, /ij bleken te zijn nis 
volgt: Duiten works: hoogte 1.52 meter, diept»1! 0 .08% 
meter, breedte 0.80 nieter. Binnenwerks; hoogte 

1 meier, diepte 0 . 4 1 % meter, breedte 0.59meter. 
Dearo|icmiig : hoogte 1.10 meter, breedte 0.71 meter. 

• I n de brandkast werden daarop gelegd, deerden 
heer Cbatwood, eenige gedrukte stukken inpakken, 
en hierop een stuk rood zegellak; door den heer 
Bi jfcjta, bovenop de pukken los neergelegd een be
schreven dubbelblad 4". postpapier , behelzende een 
vcrklat'iig van zijn bestemming c n geteekend door 
.1. Ilosseha, II. L . Wnltorsom, I . A . Snijders Gzn., 
IL A . Ravetick, Ph . Undo , II. Kuuierlingh Onnes; 
een tweed» dergelijk blad, hetwelk, na met een 
verklaring "au z i j n bestemming voorzien cn door .1. 
Bosscha geteekend ie zi jn, tot snipjicrs was gesne
den, en chrlclijk eenige losse snippoi-s op den bo-
dem der kast tusschen de pakken papier en de wan
den der kast ingestopt. 

• De kast wenl daarna gesloten. de sleutels wenien 
den heer Bosscha ter hand gesteld. 

•Onmiddellijk daarop werd met bet stapelen van 
rijs, grenen delen, latten en blokken aangevangen. 
Het vuur werd ontstoken te 11 uur 24 minuten en 
met het genoemde materiaal onderhouden tot. 12 
uur 10 minuten. Alstoen wenl tot het afkoelen dei-
kettingen en bet wegruimen van het vuur overge
gaan, dat tc 12 uur 24 minuten voldoende ge-
hluscht was. 

• De kast werd nu aan een beweegbaren bok over
gebracht op steenen teerlingen, om daar in hellenden 
stand iu de kettingen te vvoiden gehangen, daarna 
wiiler opgetrokken en door het overhalen van den 
bok boven den vul vloer gebracht. Deze val vloer be
stond uit blokken Eseaussijnsehen steen van meer dun 
veertig centimeter dikte, naast elkander op den bard 
bevroren grond gelegd. Toen de kas! tot een hoogte 
van zes meter boven den vloer was opgehaald, liet 
•le baak los ; de kast viel te 12 uur 51 minuten. 
Na den val werden aan tie kast geen uiterlijke tee
kenen van beschadiging bespeurd. 

•De hardsteeneu plaat, waarop tie kast was geval
len, wa« over tie volle dikte van meer dan veertig 
centimeter gebarsten. 

• De kast werd nu niet behulp van dun bok weder 
op den vuurhaard geplaatst. Het vuur werd le 1 
uur 25 minuten opnieuw ontstoken en onderhouden 
tot 4 uur 20 minuten, toen met het wegruimen 
vrerd aangevangen, liet geheel uitdooven van het 
vuur onderging eenige vertraging doordien tie slung 
der brandspuit bevroren was. Op uitdrukkelijk ver
langen van tien bear Cbatwood werd hij het blus-
schen geen water tegen tie kast gespoten. 

• Hij het stoken van het vuur was zooveel mogelijk 
getracht dezelfde omstandigheden te verwezenlijken, 
waarin de brandkasten te Arnhem geplaatst waren. 
Desniettemin scheen aan diegenen der ondergetee-
kendeu, die tie proeven te Arnhem bijwoonden, het 
vuur hij de proefneming met Chatwood's brandkast 
sterker. Volgens de opgave van deu commandeur, 
die door den heer Van der Made met het opzicht 
over tie werklieden belast was, bedroeg de hoeveel
heid bout, bij de vuurproef verbrand, behalve bet 
ri js , tien kubieke meter. Te Arnhem werd bij elke 
proef gemiddeld zeven kubieke nieter verbrand. 

• Gedurende tie vuurproef, zoowel vóór als na de 
valproel, stootte de kast door de voegen der deur
opening witte dampen uit. Deze dainpuitstrooming 
hield aau tot nan het einde der vuurproef. 

• De kast wen l , met een houten knit bekleed, nan 
zich zelve overgelaten, om op Maandag 29 December 
nader te worden onderzocht. 

• Op Maandag 22 December 1879, te elf uren voor
middags, wenl tie kast van de houten uinkleeding 
ontdaan. Eerst werd beproefd met de sleutels de 
kust te openen, teneinde den inhoud te onderzoeken, 
voordat de inhraakproef gou verhinderd hebben de 
kast andera dan met geweld te openen. Een dei-
sloten van de buitendeur bleek ongeschonden, liet 
andere weigenie, zoodut men deze proef moest op
geven. 

•Thans werd tot de inhraakproef overgegaan. De 
brandkast werd daartoe overgebracht naar een houten 
loods, staande op bet erf van deu heer Van der Made. 
Alle inluudschc fabrikanten vnn brandkasten, die te 
Arnhem nan den wedstrijd hadden deelgenomen, 
hadden een uitnoodiging, namens den heer Chutwood 
gedaan, om hun werklieden aau de inhraakproef le 
doeu deelnemen, afwijzend beantwoord, met uitzon-
zondering v a n één, die geen antvvooid bail gezonden. 
Er werd nu nogmaals mondeling gevraagd, of aan
wezige fabrikanten hun werklieden wilden laten 
deelnemen. Toen deze vraag onbeantwoord bleef, 
weiden melde inbraak proef belast Bernard us Antonius 
Ouwel, vroeger werkzaam bij eeu fabrikant van 
brandkasten, thans bankwerker bij den heer Van der 
Made en oud 311 jaar, en Jakobus Sterkman, even
eens bankwerker bij deu heer Van der Made eu oud 
29 jaar. Voor het inbreken binnen vier uren tijds 
was hun ƒ 100 uitgeloofd. 

• 1 >i-/i' werklieden huilden bun gereedschapi>eu mede
gebracht, doch toen hun tie gereedschappen werden 
vertoond, waarmede Ie Arnhem tloor Engelsche 
werklieden da brandkasten waren geopend, gaven zij 
daaraan de voorkeur, zoodat met de Engelsche werk

tuigen de arbeid werd aangevangen te 12 uren 53 
minuten. Nadat de werklieden vruchteloos getracht 
hadden door het indrijven van stalen wiggen tusschen 
deurraam en deur eene voldoende uitwijking te ver
krijgen om in de reet een koevoet te kunnen aan
brengen, gingen zij over tot het aanwenden van 
beitels, waarmede zij beproefden den binnenrand van 
het deurraam uit te hakken. 

•Te 2 uur I5iuii iulei testen zij dil werk staken, 
omdat de vier beschikbare beitels onbruikbaar waren 
geworden. Met goedkeuring van den heer Chatwood 
weid hun toen veroorloofd hun eigen gereeenehappen 
in gebruik te nemen, met geen grooter aantal beitels 
t-veuwel dan vier. 

• Door de werklieden wenl nu nog met kracht en 
volharding voortgewerkl tot 4 uren 53 minuten, toen 
zij het werk moest tui staken. Zij waren eiin geslaagd 
eenige centimeters uit het deurraam weg te bakken 
en aldus een opening te makeu groot genoeg om het 
aanbrengen van een koevoet toe te loten, doch alle 
verdere pogingen om de deurplaat open te buigen 
waren ten eenemale vruchteloos gebleven. 

»Gedurende deze proef vloeide een aanmerkelijke 
hoeveelheid water uit de kast. 

• Op Dinsdag 23 December werd dc brandkast des 
morgeus onder tie stooinhoor van de Koninklijke Fa
briek gebracht en een aanvang gemaakt met het 
Innen der vereischte0|ieningen, om toegang tc krijgen 
tot tie schoten van het slot. Hiermede was men 
ongeveer te één uur 30 minuten gereed. De bui
tendeur weid opengebroken te 4 uren 15 minuten, 
nadat eerst nog, aan een tier zijtien van de kast ter 
hoogte van den binnenkant der deur, twee gaten 
waren geboord. Dij de hiertoe noodige kanteling 
der kast stroomde weder een aanzienlijke boeveelheid 
water naar buiten. Nadat de kast verticaal was 
geplaatst, kou de binnendeur met behulp der sleutels 
geopend worden le 5 uren 5 minuten. 

•Het bleek toen, dat de pakken gedrukte stukken, 
welke door den beer Chutwood in de kast waren 
geplaatst, gedeeltelijk goopend, met het blad be
schreven postpapier, het tot snippers gesneden be
schreven jmpier en du losse snipjiers duoreeiigewurpcii 
lagan. De bodem der kast was met een laag water 
bedekt. Sommige papieren waren geheel nat. Aan 
geen der papieren kon eenige beschadiging worden 
opgemerkt , die bet gevolg kan zijn geweest van de 
weiking van het vuur. Het lak dat bovenop de 
pukken geplaatst was geworden, was over het bruine 
omslagpapier der pakken uitgevloeid en voor een 
gedeelte langs de randen van een Stapel circulaires 
afgedropen. Dit een ondersoek van prof. Snijders is 
gebleken, dat dit lak bij een temperatuur van om
streeks 90" C. ilunvloeiboar is. 

•Hat beechrevea dubbelblad 4" postpapier, dat in 
vuehtigen toestand tusschen de pakken geklemd was 
geraakt, was gekreukt en op een paar plaatsen 
gescheurd. Het schrift en de handleekeningen waren 
ongeschonden. Van het achterblad ontbrak etn Op
pervlak van eenige centimeters. De randen der gaten 
wareu doortrokken1 met een zout, dat er blijkbaar 
iu vloeibaren toestand upgesjiat was. Volgens de 
verklaring van Dr. L . C. Levoir meet het wegvallen 
van de ontbrekende dealen van het achterblad worden 
toegeschreven aan aluin , dat in zijn kristalwater 
gOarnoRen op het papier is gospel, en na stolling 
het papier broos heeft gemaakt, zoodot dit op de 
get rollen plaatsen niet meer bestand was tegen tie 
wrijving tusschen de pakken pupier, een beschadiging 
tlie niet zou zijn voorgekomen, wanneer het jiapier 
niet nn tie bespotting en het stollen van de aluin 
aan sterke wrijving ware blootgesteld geweest. 

»Ilet is gelukt vau bet stuk geeneden postnanlnr 
zoovele snippers terug te vinden dat ( op twee smalle 
strookeu na, de deelen weder tot een geheid kuilden 
worden aaneengeheoht, waarop schrift en bandteeke-
ning ongeschonden te voorschijn kwamen. 

•De ondergoteekendeii oonleelen op grond dezer 
proeven, dat de eischen, in het programma en hjj 
tie proefnemingen te Arnhem gestold, voor een op 
juiste beginselen goad vervaaidigde kast geenszins te 
zwaar wnron, en dat naar ulle waarschijn lijk beid de 
brandkast van den l Chatwood aan zwaardere 
vuur-, val- eu inbraakpi-oevcn bod kunnen voldoen.'" 

(Volgen do handtcekeningen.) 
Het onderraak van de brandkasten hoeft aanleiding 

tot veel gesehrijf gegeven; bij de verschillende be
schouwingen en toelicht ingen werd niet altijd de 
noodige kalmte in bet oog gehouden en dikwijls wa
ren zij niet van hefligheid vrij le pleiten. In dezen 
stand viin zaken komt het genuien voor geen twist
geschrijf aan te vuren. 

Slechts tleze bemerking moet in bet midden Wor
den gebracht, dat er geene sprake kon zijn van een 
wedstrijd tusschen de brandkasten, tlie te Arnhem 
wenien oaderxocht, en die van den keer Chatwood. 
Er zijn iwee factoren , die wel degelijk in rekening 
moeten gebracht worden, en waardoor elk onbevooroor
deeld onderzoeker moet erkennen, dat onder geheid 
verschillende omstandigheden is ineiiegetlongen. Eu 
juist, voor een nauwgezet onderzoek is het noodig 
dat. deze gelijk zijn. Ligt hel niet voor tie hand, 
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«lat de vuurproef /onwel als de valproef, zelfs met 
den betten wil der wereld, dour invloed van het weder, 
gesteldheid validen hodem enz. geheel andere uitwer
king uioesten hehhen te Arnhem dan te Amsterdam ? 
En door hen, die aan dit verschil weinig waarde hechten, 
zal toch moeten erkend worden, dat de heer Chat
wood hij hel maken zijner brandkast van dc onder
vinding, bij de proeven le Arnhem opgedaan , voor
deel kon trekken. 

Had de heer Cbatwood het bewijs willen leveren 
van zijn meesterschap, dnn had bij een anderen weg 
moeten inslaan. Als voorzitter van dc jury moest hij 
buiten mededinging blijven, maar dit nam niel weg, 
dal een zijner kasten te Arnhem dadelijk na atloop 
van het onderzoek door de overige leden der jury 
op gelijke wijze en met dezelfde hulpmiddelen afzon
derlijk onderzocht had kunnen worden. 

Zooals de zaak nu geloupen is, vermeent men, 
en wellicht niet ten onrechte, dat de heer C. bij 
het maken van de kast voordeel getrokken beeft uil 
de ondervinding, te Arnhem bij het onderzoek van 
het fabrikant zijner concurrenten opgedaan. 

EEN' E N K E L W O O R D O V E R DE F E C A L 1 E N -
QUAE8TIE. 

In de hooldstad is door den Gemeenteraad ccne 
beslissing genomen in zake dc veidere toepassing 
van het Liernur-stelsel. Na een driedaagsch debat 
werd met de kleine meerderheid van SO tegen 10 
stemmen de voordracht aangenomen, waardoor l>e-
sloten i s : 

l u . Tot de toepassing van bel Lieriiur-stclsel iu 
het Vondelkwartier, tuaechen de P. C. Uoottatraat 
en de Overtooiusche Vaart en tot exploitatie met 
een stalionnair werktuig van voldoend vermogen en 
inrichting lot het bedienen van het in dit kwartier 
aan te leggen en van alle reeds beslaande buizen
netten, cn tot het, vuur zooveel noodig, indikken 
der vloeibare meststof; 

2o. aan de firma Liernur en Dc Bruyn Kops op 
le dragen liet ontwerpen van de plans, noodig 
voor de uitvoering van bet sub l o . bedoelde, eu 
haar te belasten met de leiding der uitvoering cu 
der exploitatie gedurende 2 jaar, onder toezicht vau 
het Gemeentebestuur. 

3o. dat in de verdere nieuwe wijken en in den 
opgehoogden Dinnendijksehen Duiten velderschen |wlder, 
bijwijze van overgang, een tonnenstelsel met vul
penen zal wonlen toegepast, en aan de eigenaars 
van nieuw te bouwen huizen aldaar ia] wonlen voor-
geschreven, die pij|>cii zoodanig iu te richten, dat 
die voor het Liernur- of voor een ander stelsel kun
nen dienen; 

4o. dat in de wijze van afvoer der fecalien in 
het Binnengasthuis vooralsnog geene verandering zal 
worden gebracht; 

5o. dat de kosten van bet stalionnair werktuig, 
van het leggen der voor de exploitatie noodige lei
ding en vau wal verdei' uit hel ouder lo. genoemde 
voortvloeit, geraamd op ƒ 300,000 rond, zullen wor
den bestreden uit de begrooting voor 1 8 7 0 ; 

(io. dat bij den bouw van buizen iu dc nieuwe 
wijken, en bij den aanlog van liet pneumatisch stel
sel iu reeds bestaande huizen , het gebruik van over-
vlocüngspiivaten eu van gootsleeneu zul wonlen vooi-
gesehraven. 

De gehouden l>cruudslagiiigeu en de stemming too
nen duidelijk aan, dat ook in den Amsterdamse beu 
Gemeenteraad verscheidene leden zitting hebben, die 
niet overtuigd zijn van hel alleenzaligmakende van 
het zoogenaamde Liernur-stelsel. De genomen be
slissing heeft het groote voordeel, dat den boeren 
Liernur en De llrtiiju Ki ips thans de gelegenheid 
aangeboden wordt om bet stelsel op eetiigszitis uit
gebreide en afdoende wijze in toejKissing te brengen. 
Verontschuldigingen , die tot beden iu meerdere of 
mindere mate konden worden aangevoerd , komen 
bij deze proefneming niet te pas, soodal de uilkom
sten omtrent hot lot van het stelsel zullen beslissen. 
Andere gemeentebesturen mogen den Raad van Am
sterdam dank brengen voor het genomen initiatief 
en in ecu niet verwijderd tijdstip zal de ondervinding 
in deze uitspraak doen. 

liet valt niet te ontkennen dal in deze zaak vau 
beide zijden overdreven wordt, maar dit staat vast, 
dat op het aanU-eld van de openbare gezondheid 
wel wnt veel geslagen wonlt cu dat het Liernur
stelsel zeer groote geldelijke ojioft'eringon vordert. Het 
advies van professor I'. Place omtrent de hygiënische 
zijde van het vraagstuk verdient onze belangstelling. 

Aan dat stuk wenien gedurende de driedaagse he 
raadszitting argumenten ontleend of bestreden, al 
naarmate de spraken voor- of tegenstanders van het 
Liernur-systeeui waren. 

Belangstellenden in bet debat, voor zoover zij niet 
behoorden tot de 30 raadsleden, voor wie de voorzit
ter met prijzenswaardige zucht tot publiciteit d i l 
advies zells had laten drukken — mochten gissen 
dat er zulk eeu advies bestond, doch wat het behelst 
bleef ychcim. 

Voor de goede burgerij — welke men toch wel iu 
meer of mindere mate bij de quaestie betrokken zal 
achten — weid het licht van dit rapport en dun groo-
lemleels ook dal van de discussien onder de koren
maat verborgen gehouden. Gelukkig dat een van de 
raadsleden begreep dat publiciteit van dit stuk iu nood
zakelijk verbond stond met het beginsel van ojwii-
baaiheid der beraadslagingen eu het voorstel deed het 
openbaar te maken, terwijl de Voorzitter verklaarde, dat 
dit niet geschied was om vgeschrijf" te voorkomen. 

Intussrheii, het oordeel van prof. Place was van 
onmiskenbaren Invloed op de beraadslagingen en vrij 
ontleenen daaraan bet volgende: 

In de eerste plaats merkt de schrijver op, dat do 
zeer voldoende gezondheidstoestand in Amsterdam 
geen reden geeft tot het nemen van byzoudere maat
regelen. Toen te Draag in 1873 cholera heersehte 
was het aantal aangetasten in de 7 kazernes, waar 
hel Liernur-stelsel tocgejKist was, »zeer veel grootej" 
dan in de 14 anderen. 

lie eigenaardige inrichting van hel Liernur-stelsel 
k m trouwens tijdens bei heerscnen van ziekten als 
cholera eu typhus uhdominalis, zijns inziens, veeleer 
nadeel dan vuonleel opleveren. Indien het waar is, dat 

bij d e n ziekten de excrementen der lijders smetstof
fen bevatten, dan zal dc aaneenschakeling der priva
ten, die allen met hetzelfde stel van communiccc-
rende buizen samenhangen, zeker geen aunlwveling 
verdienen, omdat om directe voortplanting als hoogst
waarschijnlijk moet wonlen aangemerkt. 

Een ander nadeel, dat de inrichting der Liernur-
privaten aankleeft, is volgens den schrijver van het 
standpunt der hygiene evenmin te verdédigen en ligt 
in de afsluiting van de syphon met urine en feca
l ien, inplaats van water. Het onaangename daarvan 
behoeft niet te worden betoogd. Thans kan men dit 
beswaar nog opheffsn door een matig ingieten vnn 
water, waardoor de syphon um deels wordt leeggc-
spoeld; zoodra echter de onlangs voorgestelde veran
dering der privaten znl zijn ingevoeld, kan dit middel 
niet inner worden toegepast. 

De beer Place kan zieh inderdaad niet voorstellen, 
dat eenig hygiënist, daarmede vrede kan hebben, 

Het Liernur-stelsel heeft hij zijne tuepnssing in het 
groot, tijdens het heerscben eener epidemie, nog 
een zeer groot bezwaar, dat iu de absolute nood
wendigheid gelegen i s : de uitgepumpte stof te ont
smetten. Daartoe wordt voorgesteld de geheele massa 
te koken met verdund zwavelzuur. Het middel is af
doende, maar komt den schrijver, om dc hooge 
kosten, schier onuitvoerbaar voor. 

De slotsom van het betoog van prof. Place is! Do 
verontreiniging van den bodem wonlt door het Lier
nur-stelsel geenszins voorkomen, indien daarnaast goede 
riolen voorhanden zijn , die dan evenwel het Lie r 
nur-stelsel geheel overbodig maken. De verspreiding 
van epidemische ziekten zal bij bet Liernur Stelsel 
evenzoo goed, wellicht nog gemakkelijker, plaats 
hebben. 

De inrichting der privaten, waarbij se afsluiting 
van dc syphon door fecalien plaats beeft, is ver-
werpenjk; natuurlijk nog iu veel hoogere mate bij 
invoering der bovenbesproken wijziging. 

De uitge|iouipte stof moet langs een kostbaren weg 
worden ontsmet en verwijderd. 

Het komt hem dus voor, dat bet Liernur-stelsel 
uit het standpunt der hygiene niet alleen niet kan 
worden aanbevolen, maar veeleer zou kunnen wor
den bestreden. 

Voor hem, die zich de moeite geeft om na tc 
gaan, hoe het Liernur-stelsel tot dusverre hiertelnndo 
gewerkt heeft en welk verschil er bestaat tusschen 
de uitkomsten en dc voorgespiegelde opbrengsten, 
moot het hanlvallen zijne stem aau een voordracht 
als de bovengenoemde te geven. 

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 Koninklijk bestuit is aan 
D. de Poorter, Op verzoek, eervol ontslag verleend 
als hooglecraar-dinx'leur der Rijks-Acodemie van 
Beeldende Kunsten te Amsterdam en in zijne plaats 
tot hoogleeiaar-directeur van voormelde Academie 
benoemd de hoogleeraar bij die instelling Aug. Allebé. 

— In No. 303 van de Staatscourant zijn op
genomen dc statuten van de naauilooze vennootschap 
»Amsterdamsrlie briquettenlabrick" onder directie vnn 
de heeren W . IL van Heijuingen en Dr. J A . Hes. 

— Teneinde het overbrengen van reizigers tus
schen de stations van de Rijn- en Hollandse he-IJzereii-
Bpoonragmaatechnppij te 's-G roven hoge te vergemak
kelijken, heeft de Minister van Waterstaat eerstge
noemde Maatschappij uitgenoodigd om 15 Mei a. s. 
een dienst met een stoomtram , over den verbindings-
Weg aldaar, ïu werking te doen treden. 

— Wij ontleenen het onderstaande aan De Lo
comotief. 

Met bijzondere waardeering nomen wij von den 
anderen kont kennis van dc plannen der Regeering 
tot bet aanleggen vuu irrigatievverken in Demak, 
Qrobogan, Kendal, Rembang, Pasoeroean, Honjue-
maas, Hagelen, Probohngo, Kediri, de Prconger en 
Ruit,un. Voor Demak alleen zullen lien millioen 
uitgegeven worden, Indien die plans doorgaan. De 
irrigatie werken in Banjoemoas, waardoor 520 ha'.oes 
méér en 3359 baboes beter zouden worden besproeid, 
zouden volgens raming op f 595,728 komen te staan. 
Die in Hagelen zullen f 440,000 (de raming was 
eerst ƒ 2 4 5 , 1 9 9 ) kosten. Zoo zullen we er don ein
delijk komen! 

Ook de bevaarbaannaking der Solorivier heeft de 
Regeering zich te langen laatste aangetrokken. Een 
som van f 7154 is toegestaan om de boomstammen, 
bamboestruiken cn andere versperringen, welke zich 
binnen bet gebied der residentien Malioen eu Rem
bang in de rivier bevinden, te doen opruimen. 

Van harte honen w i j , dot de Regeering op dezen 
goeden weg krachtig moge voortgaan, want er is 
nog veel te doen. Zij heeft, omdat de transport-
aannemer in Banjoemaas cn Hagelen klaagde over 
den aanhoudend logen watei's tand iu de kali Yosso, 
eene som van f 67,024 toegestaan om die rivier 
uit te diepen. Deze som sloot in geen verhouding 
tot de enkele duizenden, die l>estccd zijn aan de 
Solorivier, — een water, waarbij n ie téén transport-
aauneiucr, maar milliocnen Javanen eu talrijke in-
duatrieelen belang hebben, 

— Naar wij vernemen , is dooi- den heer V. te 
Scheven ingen een werktuig uitgevonden , dat bij in
voering voor do reederij tc Scheveiiingcti in 't bij
zonder aanmerkelijke voordeelen kan afwerpen. Bet 
geheel bestaat uit een samenstel van raderen en 
hefboomen. Volgens een matige («rekening wonlt 
door deze machine de aangewende kracht OO'iO-
vondig teruggegeven. Dc bedoeling i s , bet werk
tuig op de schuiten te bevestigen en daarmede 
vooreei'st de netten op te halen; één man zou dan 
een arlicid kunnen verrichten, waarvoor nu drie a 
vier visschers gevorderd worden; vervolgens zou 
het kunnen dienen hij het opwinden eu het neer* 
laten vnn de ankers, en ten slotte zou het kunnen 
gebruikt worden bij het optrekken eu neerlaten 
der schuiten. Voor dit laatste worden nu nog altijd 
een aantal pooiden gebezigd, en men behoeft niet 
teergevoelig tc zijn om de urine diereu tc beklagen, 

die onder luid geschreeuw en soms mishandeling 
hunner drijvers ccn bijna onmogelijk werk hebben 
te verrichten. 

De uitvinder is dooi1 Z . M . den Koning van Bel
gië voor zijn machine gcbrevetecnl. Eeuige roe
den te Scheveningen hehhen, naar men zegt, de 
voorwaarden, door ilcu heer V . bedongen, alvorens 
zijn uitvinding publiek tc maken, reeds aangenomen. 

Amsterdam. Eeu Maatschappij beeft zich ge
vormd , welke een naven-stoombootdlenst gaat ex
ploiteeren. Ze begint meteen kapitaal van / 2. fi0,000, 
waarvan reeds ƒ 1 5 0 , 0 0 0 uitgegeven en geplaatst zijn. 

Er komt een lijn Prins-Hendrikkade — Rietlanden, 
langs Handelskade eu Droogdok. Drie bootjes be
dienen deze l i jn , en van elk station vaart om het 
halfuur een boot. Acht keer daags vertrekt ei-een 
boot vnn den Schreiers! oren. langs het Droogdok 
naai' Nicuvveiiduin, In het voorjaar zul een stoom
boot lijn den Schreierstoren met Westersteiger en 
Houthaven verbinden. Van het Rokin zal elke zeven 
minuten een bootje varen naar den Buitenamstel. 

Met 13 booten zal de dienst begonnen worden., 
die aan een 50 man werk en bestaan v'eefi. Geen 
concurrentie mei de Oiumhusmautschappij ..'-'» gd , 
maar integendeel aansluiting aan de tramlijnen, die 
door de water-omnibussen passagiers zullen krijgen. 

Wie b. v. op één van de schepen der Maatschappij 
Nederland moet z i jn , behoeft geen rijtuig le nemen , 
maar gaat per tramwagen naar de Prins-Hendrikkade 
eu vandaar per boot naai' de Rietlanden. De in
woners van Nicuwcndam varen met een der bontjes 
naar den Scheierstoren en vinden daar den train 
naar den Dam. 

Wanneer een inwoner van Nieiiweiamsiel uaar Art is 
wil gaan, neemt hij het bootje van de lijn lliiiteu-
amstel—Rokin, dat hem aan het AmsteJhotel aan 
wal zet, vanwaar hij )<or train naar A i lis goun kan. 

Het tarief kan niet op alle lijnen eu voor olie af
standen betzelfde z i jn , en zal vurioereii van 2 1 \ cent 
tot 15 cent. Van de Prins-Hendrikkade naar den 
hoek der Handelskade bijv. 2 ' / 3 cent, van den 
Schreiers toren naar Nicuwcndam 15 rent. 

De oprichters willen van dezen dienst iets soortge
lijks maken als de Paryscbe bateaux-manches cn 
de /*e-imj/-buotjes op dc Theeras. 

Amsterdam. In zake het geschil tusschen bet 
Gemeentebestuur en het Departement van Murine 
over eene veroudioping in bet Ooslerdok, zijn tot 
scheidsrechters gekozen dooi hel bestuur dezer stad 
de beer J . A . vun Prehn , hoofdingenieur bij de 
Staatsspoorwegen, cn door de marine de heer J . 
M . F. Wellan , ingenieur vau den waterstaat tc 
Alkmaar. 

— Het Bestuur der Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst heeft .-enige vragen ter behandeling 
voorgesteld op de 30e Algemeene Bijeenkomst, die 
in Mei e.k. oj. een nader te bepalen dag zal gebon
den wonlen. Deze vragen zijn de volgende: 

1. Bestaat er, met het oog op bet erkend gemis 
aan voldoend bouwkundig onderwijs iu Nederland, 
aanleiding om bij de Hooge Regeering aan te drin
gen lot het stichten van een leerstoel aan de Rijks-
academie te Amsterdam? 

2. Ia <lo baksteen- ( term-col t») industrie in Ne
derland iu vergelijking met het buitenland op de 
hoogte van baren l i j d , en wal kan lot verbetering 
gedaan worden/ Levert het gebruik van in den laat
sten tijd ingevoerde, Duitsche baksteen voordeel op / 

3. Welke middelen heeft uien voor het keuren 
van dakleien? 

4. Hoe kunnen opgaande muren het liest tegen 
opstijgend vocht beveiligd worden.' 

5. Iu hoeverre verdient de bekleeding met Fayence-
tegels voor buitengevels aanbeveling/ 

Welke wijze van bevestiging iu de meest deugdzame.' 
Wat is ei' te zeggen van eene meer algemeene 

toepassing van verglaasd aardewerk aan buitengevels/ 
0. Is er iu de laatste jaren vooruitgang te bespeu

ren in de kunstmatige droging van timmerhout7 
7. Wat is de beste constructie voor brandvrije 

vloeren ? 
8. Welke middelen kan een gemeentebestuur aan

wenden, om bet stichten van particuliere bouwwer
ken, die oou de eischen von degelijkheid en schoonheid 
beantwoorden, te bevorderen / 

' s - H e r t o g e n b o s c h . In onze goede oude stad 
schijnt eenig leven te komen. Volgens het verslag 
der laatst gehouden vergadering van den Gemeente
raad is de Esplanade met 1 dezer aan de stad over
gegaan, zoodat een plan van uitleg voor dit plein 
kan worden tegemoet gezien. Wellicht in verband 
daarmede is eene naainlooze venootschap opgelicht, 
genaamd »dc Bossche Bouwmaatschappij", ten doel 
hebbende het koopen, verkoopen en verhuren van 
bouwterreinen cn woningen, het bouwen van wonin
gen eu het verbeteren van bestaande. Het maat 
scbüp|»elijk kapitaal bedraagt ƒ 5 0 , 0 0 0 , vcnleeld in 
50 aandeelen a ƒ 1 0 0 0 . Aan deze Maatschappij is 
bereids de koninklijke goedkeuring verleend. 

Maastricht. Het denkbeeld der Regeering om 
de beide stations der spoorwegen In vereenigon schijnt 
eene schrede gevorderd te zijn. Zijn wij goed inge
licht, dan zouden de betwaren, die steeds aan dc 
verwezenlijking daarvan in den weg stonden cn be
trekking hadden op de llnanciecle regeling met dc 
drie betrokken spoorwegmaatschappijen , uit den weg 
geruimd zijn. Het publiek zal daarvan groot gemak 
Ondervinden, maar ook in het algemeen belang moet 
het worden toegejuicht, als de vereeniging totstand
komt j eerst don zal de baud geslagen kunnen wor
den aan de uitbreiding van deze zijde der stad , wan
neer ile onderhandelingen tusschen het Rijk en de 
Gemeente over don aankoop der vestinggronden tot 
eenig resultaat leiden. Het schijnt dot hieromtrent 
alles in diepe rust verkeert. 

Roermond. Meermalen wenl met lof gesproken 
over het kunstwerk van tien heer Leeuw, voorstel
lende de buste van wijlen 11. M . Koningin Sophia, 
omgeven tloor prachtig beeldhouwwerk. Wij vernemen 
met grOOt genoegen dun dit kunstwerk iu verschil
lende Hollandsche steden zal wonlen tentoongesteld. 

\;iiikomli.Miiirpii van Autatediagen. 

Vtaniiittic, 9> Jan. 
'a-llafte, te I! uren, door het ministerie van koln-

| niëu, ten dienste tier Staatsspoorwegen op .lava: de 
levering van den me luien bovenbouw van 48 bruggen. 

Waailrlrlit, te 12 ureu, door het gemeentebest.; 
de levering van: lo. 1200 str. M . trottoirbandenj 2o. 
100,000 trottoirsteenen; Do. 100,000 gereUillecrdc 
staat kelen. 

Mi ou eiil , „ . te 19 uren: de leverantie van met
selwerk, imidswerk en verfwerh voor een te bouwen 
boowmanswonlng iu den polder Nieuwe-Gote. 

Wavtorawljk, tloor de directie der Ned.-West f. 
Bpoorwogmaalachapprj i tie uitvoering tier houten dek
ken met ijzeren bovenbouw iu den spoorweg van de 
Nederl.-Pruisisclie grenzen af tot aau slutioti Bismarck, 
in perc. eu niitssn. 

ItSgsaaesr, op bet Huis-lerHeido, to 11 ureu, door 
lint waterschap Zeveii-Gricloiiijcii-rii-Slad-Sloolcn: tie 
levering van 280 stère riviergriut, 40 stère seegrint, 
'15 stère verbrijzelde keien, 75 stère harde brik en 
140 stère ka lUc izc l . 

IMIIMIMK , O Jan. 

OiMMar», le LO uren, tloor het bestuur van deu 
polder Bet Oudeland, in du raadkamer: tie levering 
ran p. in. 600 stère grint. 

Assen, te 1 uur, door hot gemeentebestuur: het 
Onderbond en vernieuwen over 'SO van alle gebouweu, 
bergplaatsen voor brandspuiten, richel werken, draai-
VOitJura, brgricifplauLs eni . 

Watnadag, 1 Jaa. 
ki«Hi*ii-r/.;.mie, te 10 uren, door bet bestuur van 

het cal. waterschap van Walsoorden, iu het logement 
bij Th. Weemoes: bet makeu, zinken cn bostortun van 
een zinkstok iu pcilnuti 1, lang 30 M . cn breed 12 
hl. , dik 43 cM. , gr. 800 M»; lut maken ran 920 M * 
ryseeslag met vleehttuinen; het tereren eu verwerken 
van U0 scheepstons alval van Doorniksehe-, Lcssinei-
schc- of bazaltstccn, cn 1203 scheepstons gewone 
Doornikscbe-, Lcasmcesohe- of biizoilstecn. 

i i c i n , te 12 aren, door den directeur der artillerie-
stapel- en construclicinagiizijueii: de levering vun 
100,000 K G . grove Kngoischo steenkolen. 

teeni—i, le 5 uren, door kapt. It. B. Roster, bij 
J . P. Tiddons, hotel-Java: bet bouwen van eene nieuwe 
behuizing aan bet Westerdiep te Veendam. 

Wriiium, bij Jhr. E D. vau Bejma; hot afbraken 
cn wederopbouwen van eene voorhuizing niet verder» 
rertimmenng van dn huizing en inhuur, thans bewoond 
door J . A . Alge-ra, aldaar. Iul. bij K. B. Vogel, le 
Wirdum. 

it l e twel . ** Jan. 
Himui-rlank, te 11 uren. tloor tien bouwkundige 

C. vim Seters (te Geertruideuberg, namens F. un .1. 
M . Lueardio, te Rotterdam), in het kolliebuis vau 
Van Houten: hel bouwen vun een woonhuis cu het 
wederopbouwen van eeue volkskeet, oji den polder 
Hiirdenbüi'k (Kroondomein), gein. Werkendam. 

tbkckerU, te 12 uren, door bet gemeentebestuur: 
bet amoveeren der bestaande- cn het bonwen eener 
nieuwe school ea onderwijzerswouing in die gemeente. 
Inl. bij tien nrchitect A . T. van Wijngaarden, te Me-
demblik. 

Raallr, tc 12 uren, bij deu logementhouder Ktit-
suhriilter; het glas- en verfwerk der stationsgebouwen 
van den spoorweg Zwolle-Almeloo, in 4 perceelen 
en in massa. 

Hrean, te 12 ureu, door hot bestuur van den 
Gemccnschapspolder, in De Roskam: hel onderhoud 
van tic 2 watermolens iu dun polder. Aauw. l i Jan., 
van 11—-8 ureu. 

fcraninjren, 'savouds 7 uren, door den architect 
N . W. L i t , bij A. Bockmeijer, aan hut Winschot er-
diep: het verbouwen eener winblbehuianw in tic 
Hee ree trast, K, uo. 164. Aauw. 6 Jan*, te l l uren. 
Bilj . iuz. te 11 uren. 

Vrijdag, 1» Jan. 
K I H - w I j k , te 12 uren, door burg. cn wetli.: het 

bouwen eener school voor 220 kinderen, met bijlcve
ring van schoolameubleiiioiit, en eener onderwijzers-
woning. Aanw. 5 Jan., tc IS area, tloor den architect 
J . I. van Waning (vun Rotterdam) 

tiran Inge II . tc 12 uren, door bel prov. bestuur; 
bet aanleggen vnn een kunstweg van Zoutkamp langs 
den binneuberin vim den zeedijk Zoutkamp-Nittershoek 
tot aan du Friesche grenzen, lu i . bij den hoofdinge
nieur van den prov. waterstaat cn den hoofdopzichter 
B. Harms, te Zoutkamp. 

V i l a * - * , tc 1 uur, door hut ministerie van water-
staal enz., ten dienste vau du Rijkstelegraaf: believe-
run van ijzerdraad, ijzer- zink-en koperwerk, papier-
rollen enz. VOOC den dienst van IS80. 

Drift, tloor W, vnn Ru uren: het verbouwen van 
eeu huis tot riecsohbouwerij cu eeuige annexe werken. 
Aauw. 7 Jan., te 10 uren, dour G. van der Kaaden. 

Zaterdag, IO Jan. 
I i n . f i t , to 2 uren, door burg. en weth. van Baarn, 

in bet gebouw van bet prov. bestuur: hut herstellen 
van dun straatweg, vau den Boarnschedijk af tot tien 
Aniursfoortschuu [Mistweg of den zoogen. Oranjeboom, 
met het onderhoud ged. li maanden. Aaaw. 0 Jan., 
to 10 uren. 

Lutnjenera, bij Jan Jacobs Wei te: het bon wen 
ceucr stelphuiziugo bij Spitsonburg. 

Maandag, IS Jan 
Weert, tc 11 uren, door het gemeentebestuur: hut 

bouwen eener nieuwe school met oiiderwijzcrsuoning, 
in liet gehucht Leuken aldaar. Aanw. 1) Jan., te 
10 uren. 

Hatterdani, ten kantore U I T Rottcrdanisclio Hon-
dclsvcreeiiigiug: het maken van 2 loodsen, eunc af
rastering on bijkomende werken, op dc kade langs de 
Stio lij castraat tc Fijenoord. 

Dlnadag, i:s Jan. 
Lelden, tc 2 uren, door do commissie van het R. K . 

Liefdegesticht in de B&kkersteeg: een belangrijke aan* 
en verbouw van genoemd gesticht, l u i . bij tien archi
tect Th . Molkcnboor. Aanw. 0 Jan., van 0—11 uren. 

vv aenadag. '< Jan. 
WUHekerke, tc 10',', uron, tloor het bestuur tier 

waterkeering vau don cal. polder Vliete, iu de directie-
keet: het makeu van werken tot verdediging vim deu 
oever van boveiigcuot'tudeii cal. polder. Aauw, 8 cn 
l o Jan., telkens tc 3 uren. ' 

Vllaee, te 12 uren, door hot ministerie van water
staat, ten behoeve tier Staatsspoorwegen: bet mnken 
van ccne loods cn hel afsluiten van ecu terrein tot 
berging van spoorwegniolurialen bij Nijmegen. Inl. 
hij deu hootdingenieur, te Arulicm cu den waan , 
sectieiugenieur, te Nijmegen. Aanw. 7 Jan., tc 1 uur. 
Ramiug /23O0. 

Uaelmande, te 12 uren, bij Wed. Dc Lijster, iu 
De Hullniidsehu T u i n : het bouwen eener nieuwe 
bouwiimnswoniiig nirt annexe schuur. Inl. bij C. 
Karssuboom, te Rijsoord. 

Do.identic . 1% Jan. 
i i r u - t f l , bij den gouverneur vun de Belgische Bank : 

het vervaordigeu van een paalwerk van hout ter leugte 

ran W M . 70 c M . en van 4 dukdalven, om tc dienen 
,„t bescherming van den grooten splpijler en der twee 
daarnevens zijnde pijlers vau du brug, die ovur do 
Itutsd te 11 wordt gelegd. 

ii.iitriein, te 2" , uren, door hut gemeentebest uur 
i-,,ii vTormerveer, aau het gebouw van het prov.beet.! 
|„.t bouwen van eene school eu oudorwijzerswoning 

Wt-atknollendam. Iul. bij den prov. opzichter van 
den waterstaat ff. J . Kriegcr, te Alkmaar. Aanw. 
12 Ja»-

Vrijdag. 10 Jan. 
•-Hilar, te 1 uur, door hut ministerie van water

sluit: het maken, leveren cu plaatsen van bet benoo
digde ameublement in hot poslkautoor tu VHage. 

Zalcrdaf, 17 Juii. 
I'trrrlil, tc I uur, door burg. en weth.: do levering 

,n gegoten-ijzeren gaspijpen, teu dienste vau bet 
buizennet der gasfabriek. 

Wai'iitiliijï, 21 Jan. 
i-n-ltnnimrl, to 10 uren, tor secretarie: hol. leve

ren van p. in. fiOO M ' gehorde grint. 
Ke t l i rdawi , tloor den architect Ed G. A. Foi l : liet 

bonwen vau 2 wooohniaaa aan ds Schickade O. Z., 
tegenover het Proveniershuis. 

Ileiiderdag, S3 Jan. 
Wtwsarewttk, tc 1 uur, tloor tie Nederl .-West f. 

Spoorwegmaatschappij, tcu raadhuize: bestek BO. 45 : 
lociinioti. -floods, waterbezorgiug un draaischijf op 
station Bocholt. Iul . op het hurcaa van den direc
teur-ingenieur tier Maatschappij tc Winterswijk. 

Vrij due. 13 Jan. 
i i id.i . l inn i ; , te 10 uren, door bot ministerie vau 

iterstaat enz., aan liet geitouw vnu hel prov. best: 
lo. liet makeu nn steunglooiing cn rijspkwerk tut 
verdediging van de boorden van bet kanaal vnu Nuu-
zni. Aanw. 17 en 19 Jan. Raming ƒ20 ,000; 2o. hel 
uitvoeren van werken aan tic kunst werken eu het 
wegruimen van grond uit het kanaal te Saa-van-Gont. 
Aanw. 17 un 19 Jan. Raming ƒ8800. 

Maandag, Kl Jan. 
kerkradr, tc 2 ureu, door het gemeentebestuur: 

bet bouwen van een schoolgebouw tu Spckholzerheido. 
WeOSUHtaf, W Jan. 

Illrkaland, te 3 uren, door het geinccutebest.: hut 
leveren van 1200 M : 1 grove oiiderhoiidsgrint. 

Zaterdag, 91 Jwa, 
Mlertaiee, tn l ' / i uren, ten kantore van den direc

teur dur gasfabriek : de levering van DOO.oOO K G . 
New-Peltmi gaskolen eu 25,000 K G . Scliotscho Piruie 
gaskolen. 

van liiiiliiMnliiiïi'ii. 

U i m r i . Is Dee.: Let onderhoud vau den geoonib. 
grintweg Tiel, Muren en Kuilenburg; ingekomen 2 
bilj-, ala: 
C. Omzeelc, tc Buren, / 4'J74 
J . Batte, „ Tud, „ t980 

llrtni i i . 19 Dcc : do levering van do brandslotfcn 
ten dienste tier gemeentescholen; minste iuschr. wns 
Joh. Jansen, gruis, ii ƒ0 .7 :1 1 de 11L. 

liret ' ln, 20 Dec: hut 3jarig onderhoud vau de 
Kijkvgmotc wegun iu tic prov. Utrecht, ged. '80, '81 
en 'S2, iu 7 perc: minste inschr. wits 11. G . Bekker, 
te Arnhem: perc. 1 /h405, perc. 2. / 7ISO, perc. It, 
ytoio, perc.4/1L089, pero.6 ƒ9480, perc.8 ƒ6950, 
perc. 7 ƒ14,080, alles per jaar. 

I'frrrlii, 20 Dcc : bet bouwen van ccn gebouwtje 
voor astronomische waarnemingen op hot bolwerk 
ZoOnODburg; minste inschr. was A. .1. van Maaueii, 
nldaar, voor ƒ 8 4 0 » . 

Kn-f IHIII-, 22 Dcc: het bouwen van een winkelbuis 
tn 3 burgerwoningen, buiten de loversntts der benoo
digde saetaelsteeuea; iugek. 9 bilj., als: 

beschoten onbosohoten 
kup kap 

H. Eggink, te Enschedé, ƒ 11500 ƒ (1240 
G. Meijer, idem, 0171 5047 
II. Woohlrik, idem, 6696 6480 
( i . W. Wugercef, idem, 6486 52(H) 
J. Sehruiirs, te Luunekcr, 5420 5200 
M . Gucrling, te Enschede, 4990 
L:imnierink un Fleege, idem, 4750 455'J 
W. Reigers, idem, Ifi'.IS 4527 
P. Fijlslra, tu Lonnekur, 4684 44'J4 

lO'i'^etk, 88 Deo.; de gedeeltelijke verbouwing van 
de pastorie der Hurv. gemeente te Bergejk; Ingekomen 
' i bilj., als: 
f. vun Eindhoven, te Luikgustcl, ƒ 1780 
Tli . Klessuns, „ Eerscl, „ 1740 
A. P, Moorkop, „ Bergejk, „ 1450 
11. Franken, „ idem „ 1998 
1'. J . Dans, „ idem „ 1200 
J. Boogors, „ Wocnsul, „ 1075 
G. Fiscus, „ idem „ 1000 
A. Itekkcrs, „ Waalré, „ 1020 
W. v. d. Wiel, „ Tongclre, „ 842 

Helle ««e i . lu i . , 23 Dcc.: het doen van herstellingen 
San du werkloods no. 1, staande aan dc westzijde der 
Marinewerf; minste inschr. waaA.de Neef, te Brielle, 
voor ƒ 6500. 

«ie.iel , 23 D c c : bet niakmi der aurdebnaii niet 
kunstwerken eu het niet klinkers bestraten daarvan 
tusschen den prov. weg vau Eindhoven naar dc Bel
gische grens te Reustd, ouder do gomeent; Gestel 
c. a. en den prov. weg van Oirschot ovor llilvarenbcck 
naar Ti lburg, onder de gemeente Middelbcers, lang 
80J366 M . ; ingek. 12 bilj., als: 
J . M . van Hezewijk, tc Lobith, ƒ 219,000 
J . C Schonk, „ Oislerwijk, „ 211,950 
J . Smit, „ Slecuwijk, „ 20'.»,900 
P. Reynders, „ Valkonswaard, „ 209,870 
G. W . Mutscrs, „ Giunekeu, „ 207,000 
G. Straatman, „ Lïnue, „ 198,888 
L van Gaal, „ Geldrop cn 

A. Schullukons, „ Vught, „ 198,487 
F. Niosscn, „ Roermond, „ 19.J.S15 
•I. van Ogen Pz., „ Drcumcl, „ Is.'i.STO 
M. G. v. d. Lcctlcu, „ O.-BeioRand, „ 189,900 
1'. v. tl. Borg, „ Hftczo, „ 189,77(1 
G. vuu Erp, „ Rosmalen, „ 188,888 

i.oiiUa, 24 Dcc: tie levering vnu verschillende ma-
terialen aau de gemeente, als: 

houtwaren: W. Hooguudijk, te Gouda, 12 pCt. 
hen. tar.; A. de Jong en Zn,, idem, 12 pCt. hen. tar.; 

ijzurwnren: G. Languraar, idem, 40 pCt. bov. tar.; 
J. Verdies, idem, 3 pCt. beu. tar.; 

spijkers: G Languraar, 3 pCt. ben. tor.; J . J . Vcr-
dries, Ü pCt. ben. tar.; 

lood, zink en soldeer: J. J. Vcrdrics, Ifi pCt. ben. 
tarief; 

verfwnren: J . C. Zeldcnrijk, tc Gouda, (nr.; VV. van 
Soest, idem, 2 pCt. ben. tarief; C. van Dillen on Zu., 
'dein, 10 pCt. beu. tar.; 

teer: L . Visser, idem, 23 pCt. ben. tar.; 
knik: A . Jonker cn Zn., idem, 8 pCt. beu. tor.; J . 

Mulder, idom, 9 pCt. hen. lar.; 
gr in t : L , Brocrc, Idem, 7 pCt. ben. tor.; 
zand: dezelfde, tar.; 
lijnt: puin: P. van Staveren, to Haarlem, ƒ 2070 • 

W. Stolwijk, te Gouda, ƒ 2 5 5 0 ; A . Slootweg, te L e i 
den, ƒ209*); 

plantsoen: J. v. d. Bom, to Oudenbosch, ƒ129.27; 
II. vau Tol ea Z n , tc Boskoop, ƒ120 ; C . de Vos, te 
llazerswoude, ƒ 1 1 0 ; H . Schotel, tc Boskoop, ƒ 9 9 ; D. 
Moraal, idem, ƒ 9 5 ; C. Grotendorst, idem, ƒ90 .97 ; A . 
Oowerkerk, idem, ƒ 9 0 ; 

:.'.!. onderhoud stratcu; ingekomen 5 biljetten, als: 
L. Brouwer, te Gouda, ƒ 13,543 
G. Toornvliet, „ idem „ 12,970 
II. J . Nederhorst, „ idem „ 12,925 
O. J . C. Hnigundijk, „ idem „ 18,918 
T. W. Bonte, „ Amersfoort, „ 12,730 

So. onderhoud Tiend wegsbrug; ingck 4 bilj., als: 
C. P. W. Dossing, tc Gouda, ƒ 3478 
(i . Luijendijk, „ idotil „ 8640 
W. Bokhoven, „ idem „ 2330 
II. J . Nederhorst, „ idem „ 2140 

4o. bovenbouw idem; ingek. I) bilj., ala: 
Cosiju cu Co,, tu Gouda, ƒ 9450 
Kon. Ncd. Grofsmederij, „ Leiden, „ 8747 
D. A. Sokretlen eu Co., ,, idem „ 8592 
J . J . Verdries, „ Gouda, „ 7660 
L . J . Kntboren cn Co., „ 's-Hage, „ 6944 
Ijzergieterij Dc Prins van 

Oranje, „ idem „ 5778 
5o. bazaltmuur; ingek. 5 bilj., als: 

G. Luijuniiijk, tc Gouda, / 2830 
C. J . C. Roogeadnk, „ idem „ 2400 
J . Dubbelman, „ Dordrecht, „ 9880 
H . J . Nudcrhorat, „ Gouda, „ 2340 
G. Toornvliet, „ idem ,, 2300 

6o. bruggen in het Goudacfae rijpad; ingekomen 
9 biljetten, nis: 
J . J . van Detli, te Zwanimerdum. ƒ 2790 
C. P. W. Dcssing, » Gouda, „ 2700 
W. Bokhoven, „ idem „ 9464 
G. Liiijoudük, „ idem „ 2450 
W. vnn Lokhorst, „ Alfen, ,, 2305 
H. J . Nederhorst, „ Gouda, „ 2140 
II. J . Masscüuk, „ Doetinchem, „ 2009 

J . R . G.ildcmomlt, „ Boskoop, ,. 1944) 
G. Oltcrloo, „ Waddinksveen, „ 1SG4 

trnlieni. 27 Dec: In. minste inschrijvers voor het 
4jarig onderhoud van- cu dc uitvoering vau vernieu
wingen eu herstellingen aau dc Rijksgroots wegen, 
met dc daartoe behoorende kunstwerken, beplantingen 
cut., wareu: 

perc. 1 cn 2, S. M . van Wijek, te Rcnkuni, voor 
ƒ 17,850; 

perc 3, 11. Mouw, te Apeldoorn, voor ƒ 10,444; 
4 i 

ƒ 1 1.310; 

.Mouw, te Api 
5, 11. vau Bi laeren. tu Apeldoorn, voor 

pure (1 cn 10, W.Aru tz , tc Milligcn, voor ƒ25 ,088 ; 
„ 7, II. vnn Bnarcii, voor ƒ11222; 
„ 8, E . II. van Dijk, tc Goor, voor ƒ6470; 
„ 9, M . J. Nalas, te Groculoo, voor ƒ24 ,780 ; 
„ 11, 12, 13 en 14, T. II. J . M . Vcrwaaijen, te 

Arnhem, voor ƒ99,980; 
perc. 15, H . A . Pauwen, tc Punncrden, voor ƒ 3 2 9 0 ; 
„ 16 cn 17, J . dc Haan, tc Arnhem, voor 

ƒ 1 7 , 9 8 4 ; 
perc. 18, F. Niesseu, te Roermond, voor ƒ 1 9 7 0 ; 

„ 19, G. J . Groot, tc St.-Anna, voor ƒ 1990; 
alles per jaar. 

9o, het vervangen vnu du brug over dc Klcefschc 
Graaf door een gcinelseldcu duiker op de bestaande 
Ian(Ihoofden, iu den Rijksweg van Doesburg naar 
Anholt: minste iusclir. was B. Schocmakcr, tc Ul f l , 
voor ƒ 8 1 4 . 

I tri-riet. 27 Dcc: lo . het Sjarig onderhoud van tien 
weg van Utrecht uaar Schalkwijk; adnata inschr. was 
A. EL Boekhout, tc Horsten, voor ƒ 3135. 

2o. idem van eeuige prov. wegen, a l s : 
a, vnn dc Mecrn naar Oudewater; minste inschr. 

was J . Barneveld, tc Vreeswijk, voor ƒ3300; 
h. hel zand- en jaagpad van tJtreubt naar Breuku

ien; sdnste iuschr. was dezelfde, voor ƒ 3 2 9 2 ; 
c. tien grintweg van Utrecht naar Cot hen; minste 

inschr. wat 11. van Dam Hz., te Wijk-bij-Duurstede, 
voor ƒ3597.74; 

d. van Houten naar het Beiisichcnischovcer; minste 
inschr. was J . Vermeer, te Hekendorp. voor ƒ 1520; 

e. vau Doorn naar LeuadeUj minste iuschr. was F. 
•). Gerritsen, te Doom, voor/1896; 

ƒ. den Haar- cn Bisschopsweg; minste inschr. was 
J . van Leuteren, te Woudenberg, voor ƒ848. 

Zwalle, 27 Dcc : bet 2jarig underhoud van-un het 
doeu van ccnigc vernieuwingen cn herstellingen aan 
het gebouw tier Rijks-hoogere burgerschool nldaar; 
iugek. 4 bilj., als: 
T. Dissolholf, tc Zwolle, ƒ 4444 
M . Wilmink, „ idem „ 4390 
K . A . v. d. Berg, „ idem „ 4300 
11. Mtiijhcrgcn, „ idem » 4190 

triihrin, 27 Dcc : liet bouwen van pakhuizen mot 
kantoor enz., groot ongeveer 475 M ' , op een terrein 
nan den Amsterdainschen straatweg, voor J . A. de 
Hartog, ouder beheer van do architecten Van Gendt 
en Nicraad; minste inschr. was Th . Eibers, te Arn
hem, voor ƒ23 ,518 . 

Koiierii.iui, 27 Dcc : het opmaken cn be harden met 
puin cu griut van eeuige wegen iu don Prins-Alcxati-
dcrpolder, ter gczaiuuulüko lengte van 10,702 M. ; 
hoogste inschr. was J . Voordeudag, te Putlcrshock, 
voor f 55,475; minste inschr. M . Naaktgeboren, tc 
's-G ra vond oei, voor ƒ39,870. 

' • -Haar l i , 27 Dcc : het Sjarig onderhoud der werken 
van het kannal dc Diczo met zijno dichtingswerkeu 
in cn bij het fort Crèvccocur; hoogste inschr. was 1'. 
dc Bekker, te naspel, voor ƒ20 ,340; minste inschr. 
G . J . van Erp, tc Rosmalcu, voor / 24,717. 

kneveriieii, 27 Dec.: de verbouwing van ccn huis 
tot bewaarschool; ingok. G bilj., als: 
B . W . du Blécourt, te Kocverden, ƒ 664 
A . J . Woltorsom, „ idem „ 618 
J . B. Krumcr, „ idem „ 510 
B. H . Bruins, „ idem „ 494 
G. Mupnclink, „ idem „ 467 
J . Scbulunburg Hz., „ idem „ 422 
gegund. 

W i n l c r a w i j k , 27 Dcc.: ten behoeve vuu deu Ned.-
Westf. Spoorweg; lo . gobouw tot woningen voor 
douanebeambten met nevengebouw; ingekomen 14 
bilj., nla: 
P. Zicscl, tc Wezel, M . 32,000. 
W. ft F, Büssiug, te Frciscu-

bruch, „ 32,000. 
II, Luob, te Dingden, „ 31,900. 
B. Gicsing, te Bocholt, „ 30,790. 
A . Ubbink, te Brcdcvoort, „ 29.SS3.33 (ƒ17,030) 
L . Kinkelder en Co., tc 

Bannen, „ 20,2'K). 
L . Lueb, tc Borken, „ 28,950. 
B. (ïolz & II. Kiinstler, id . , „ 28 800. 
C. Bleckmami, te Hofstede 

bij Bochum. „ 28,850. 
C. ter Baar, te Winterswijk, „ 28,300. ( M 16,80») 
A . NujS. itleiii, „ 24,825. (,,14,Sy5) 
H . Vnrwich, tc Bocholt, „ 24,800. 
J . H. Vallei, idem, „ 24,600. 
W. Hendricks, tc Ruhrort, „ 23,400. 

2o. douanonloods; ingekomen 14 bilj., als: 
II . Lueb, te Dingden, M . 20,600. 
H . Kemper, te Bocliolt, , 19,500. 
B. Gieaing, idom, „ 19,400. 
L . Lueb, tc Borken, „ 18,700. 

A- Nuys, tc Winterswijk, „ 10,620. ( ƒ 0 0 7 2 ) 
P. Zicscl, te Wezel, „ 16,500. 
B. Lichtenberg, te Winterswijk, „ 16,213.33 („9740) 
A . Ubbink, tc Brodevoort, „ 15,783.33 (.9470) 
W. ft F. Bussing, tc Froiscn-

bruch, w 15,400. 
L . Kinkelder & C o . , tc Darmen, „ 15,000. 
W. Hendricks, te Ruhrort, „ 16,000. 
H . Varwich. tc Bocholt, „ 13,700. 
J . B . Vallei, idem, 13,580. 
C. Bleckmann, to Hofstede bij 

Bochum, „ 12,690. 
3o. goederenloods eu vocladiug; ingekomeu 16 

biljetten, als: 
A. Nuys, te Winterswijk, M . 12,741.06 (ƒ7045) 
A . Ubbink, tc Brodevoort, ,, 11,953.33 („7172) 
L . Lueb, te Borken, „ 11,600. 
W. & F. Bussing, te Frciscn-

briich, 10,900. 
VV. Hendricks, tc Ruhrort, „ 10,900. 
EL B. Nalee, tc Groenloo, „ 10,498.06 ( V 649S) 
B. Gicsing, te Bocholt, „ 10,100. 
H . Kosiper, idem, „ 10,000. 
L . Kinkelder ft Co., to Barmen, „ 10,000. 
H . Varwich, tc Bocholt, „ 10,000. 
H . Lueb, te Dingden, „ 0,990. 
J . B. Vallei, tc Bocholt, „ 9,940. 
B. A . Hilbcrs. tc Winterswijk, „ 9,875. („5925) 
P. Zicscl, te Wezel, „ 9,500. 
C. Bleckmann, tc Hofstede 

bij Bochum, „ 9,950. 
'a-IUgc, 29 Dec: het leveren van houtwaren aan du 

nsseente; minste iuschr. was J . B. Vreeburg, te 
rs-Hagc, voor ƒ 4661.60. 

2o. het onderhoud der openbare pompen; minste 
inschr. was J . Klaus, te 's-Hage, voor ƒ 1495. 

fcranlngrn. 29 Dcc : minste inschrijvers voor dc 
verschillende leveringen aau de gemeente waren: 

lo. grenon- cn vurenhout: O. Bounemn, 13 pCt. 
boven tarief; 

So. atcon, kalk enz.: 11. II. Henkers, 6 pCt. ben. 
tr.ricf; 

3o. rongen, spijkers enz: J . Gorter, 20 pCt. beu. 
tarief; 

to. lootl cn loodgieters werk: W . Loor, 9 pCt. 
ben. tarief; 

5o. stccuhoiiwcrswcrk: M . Dcrksenni, 10 pCt. 
ben. tarief; 

So. onderhond vau kachels voor 3 jaren: perc 1, 
G. Kloosterhuis, voor ƒ 5 4 8 , perc. 2, 11. J , Boelens, 
voor ƒ79 . 

i .i i i i i M i - i i i . ^ . i Dec: het aflirekeu eu wederopbou
wen eener behuizing met bovenwoning aan het Boler-
diep, onder beheer voo do architecten Hoekzema; 
ingek. 7 bilj., als: 
J . VV. Bakker, te Groningen, ƒ 10,950 
II. -lansen, „ idem „ 10,600 
J . de Vries, „ idem „ 9,986 
D. Dooijes, „ idem „ 9,777 
G. A. du Kuiter, „ idem „ 9,587 
K. Fekkes, „ idem „ 0,349 
B. Schuur, „ idom „ 8,270 

Itrerht, 29 D c c : het maken van euue rijluigrcinisc 
voor den tramweg Don Haag—Scheveningen op het 
stationsplein te Dun Haag; minste inschr. wareu Gebr. 
D. cu P . Huurman, 1c Delft, voor ƒ8154. 

Saltans, 30 Dec: het maken van een eikenhouten 
1 '•' 'i en van ei kun hou ten kasten in de sacristie 

van l e kerk van St.-Jacobus en andere werken; minste 
inschr. was J . L . Kuypcrs, tc 's-Hage, voor ƒ3498. 

I i re .hi, 80 Dcc: het uitbreiden der locomoticvcu-
loods van de Hol). IJzeren-spoorwegmaatschappij cn 
bet Shaken van eeuige bijkomende werken op het ge-
mecuHchnppelijk ataliou Rotterdam; ingekomen 13 
bilj , als: 
N . J . Netten te Katcudrecht, ƒ 19,119 
J . du Bruijn, „ Rotterdam, „ 18,082 
F. F. Bagel & Zn., „ idem „ 17,790 
A. R. Rutgers, „ 's-llage, „ 17,455 
L. dn Roov, „ idem „ 10,712 
K v. d. Sluijs. „ IJselmoudo, „ 10,540 
1'. A . A . v . Regciniiorter, „ Rotterdam, 16.080 
G. Koij, „ idem „ 10,000 
D. Bijl, „ Vlissingen, „ 15,830 
F. W . Koijzrr, ,, Rotterdam, „ 15,580 
J . van Sluisdaui, „ Dordrecht, „ 15,560 
J . v. d. Vlugt, „ idem „ 15,500 
II. Wienlioven, „ Schiedam, „ 13,989 

Arnhem, 30 l»ec: l o . hut onderhoud van de ge-
meentcgebnuwcii, iu 4 pure; ingek. 12 bilj., als: 

le perc. 2e perc. 3e perc. 3c pc. 
C. J . Hermsen, 

tc Arnhem, ƒ3820.10 ƒ 2 7 2 0 . 
E. Hendriks, idem, 3820. 2720.10 ƒ 970 
11. Heuvels, idem, 3423. 3763. ƒ3603 1759 
E. J . VVcijmarabau-
sen, idem, 2180. 2855. 2S80 1110 

J . T. Verhoeven, 
idem, 2165. 9814. 3049 135» 

W . v. d. Heijden, 
idem, 2170. 2900. 2706 1071 

M . Jansen, idem, 2137. 2890. 2780 1090 
G . Gielings, idem, 2010. 1195 
E. J . vnu Kuijk, 

idem, 2924. 1235 
G. J . Hoogcrs, idem, 2400- 2919. 2600 1099 
P. de Le. uw.idem. 2049. 2758. 2060 1195 
II. T . d. Sand, idem, 2280. 2950. 2824 1300 

Ieder perc. aan deu miuste inschr. afzonderlijk ge
gund, uitgezonderd het 3c perc, dat aan den daarop
volgende!) inschrijver is gegund. 

2o. het onderhoud van de schoolgebouwen, in 1 
perc; ingek. 12 bilj., als: 

le pc. 2c pc Sc pc. Ie pc. 
F. Tubbing, tc 

Arnhem, ƒ 4 2 5 0 . ƒ 4 7 0 0 
11. v. d. Sand, idem, 2940. 4950 2450 3450. 
P. do Leeuw, idem, 2800. 4750 2350 3190. 
J . T. Vorhoevcii, 

idem, S127. 
K Hendriks, idom, 3300.20 3890. 
C. J . Hermscu, 

idem, 3300. 8890.98 
E. J . van Kuijk, 
idem, 2788. 2549 3595. 

H . Heuvcla, idem, 4800. 6674 4750 6119. 
G. Gielings, idem, 3055. 2965 3785. 
E. J- Weijinara-
hauscn, idem, 2659. 4761 2210 3376. 

M . Janssen, idem, 2700. 4790 2220 3270. 
W. d. d. Heijden, 
idem, 9649. 4790 2196 3296. 

De gunning van de 3 eerste perc. is iu beraad ge
houden, hot 4e perc. gegund. 

So. het onderhoudcu en vernieuwen der bestratingen ; 
iugek. 8 bilj., als: 

W. T. d. Hoijdcn, tc Arnhem, ƒ 11,120 
1). W . Magendans, „ idem „ 9,999 
H . Heuvels, „ idem „ 9,930 
W . Lonsink, „ idem „ 9,320 
M . B. Bouderij, „ Idem „ 0,225 
G. J . Lucasscn, „ idem „ 8,098 
IL liomcrs, „ idem „ 8,879 
Th. Eibers, „ idem „ 8,347 
gegund. 

4o. bet onderhond van eenige gemeentewerken; 
ingek. 0 bilj., als: 

G . II. Eibers, tc Arnhem, 2 pCt. ben. tarief 
E, Hendrik-, idem, 6 „ „ w 

C. J . Heruisen, idem, 0'/j » m m 
M . Janssen, idem, 7'/) „ „ ,. 
H . Jansen, idem, 7'/j „ „ „ 
D. VV. Magcntlans, idem, 10 „ „ „ 
gegund. 

Kotterdam, 30 D e c : tic levering van verschillende 
bouw mate rial cu aan de gemeente i 

Pcrccol 1 . gcf rokken Waals trimt klinkers: N . van 
Hciikuli i in, Iu Nijmegen, f 17.40; R. Janssen cu F . 
v. d. L o o , te Nijmegen , f I 7.05; Gcbrs. Huurman, te 
Delft, ƒ 1 7 . 5 1 ; Wed. 1). v. Lange cn Zn. tc Dordrecht, 
ƒ17.00; Wed. VV. G. v. lleiikclum, tc Hoornenburg, 
/ 17.60; N , Tcrwindt. te Hoornenburg, ƒ 17.71; Wed. 
D. v. Lange en Zn., te Dordrecht, ƒ 17.79; J . Hellen-
doorn, to ïndoornik, J 17.49 per 1000 stuks. 

Perceel 2, vlakke VVaalstraatklinkcrs: VVud. D. v. 
Langu cn Zn. lu Dordrecht, ƒ 17.39 en ƒ 17.24; Gcbrs. 
Huurman, / 17.64c Gcbrs. Dc Bidder, Amerungcn, 
ƒ17 .74 ; N . Tcrwindt, ƒ 17.71; Wed. W. G. van Heu-
kelum, ƒ 17.67; R. Janaseu cn ff, v. d. Loo, ƒ 17 65; 
N . v. Honkuhim, ƒ 17.40. 

Perceel 3, vlakku Wanlklinkcrs: Wed. D. v. I^angc 
en Zu„ ƒ 1 6 . 5 4 eu ƒ10.79; Gub. Huurman, Hem, 

ƒ 1 7 . 7 4 ; Selinly un Bekker, Schoonhoven, / 10.75; H . 
J . Boaman, Rotterdam, ƒ 17.23; Wed. W. G . v. Heu-
kclum, ƒ 10,95; R. Janssen sa ff. v. d. lx>o, ƒ16 .92 ; 
N . v. l iankeluni , / 17.40 cn ƒ 15.90; N . Tcrwindt, ƒ 10.85. 

I'ereei-J 1, IJselst raat steen: Sebalv en Bt;kkcr / 7.2t; 
J . C. van Vliet DJzn. tc (iontlcrak, ƒ 7; L . F. Mijn-
liufl' Azn. te Nieuwerk a IJ , ƒ 7.33. 

Perceel 5, JJsohondersteen: J . C. van Vliet Dzn. tc 
Gouderak, ƒ 7.86; H . K, van Elk, tc Dordrecht ƒ 7 . 3 5 ; 
Sehaly cu Bakker, ƒ 7 . 1 5 , alles per 1000 stuks. 

Perceel 6, trottoirbandent A . P. Schotel Gen. t« 
Dordrecht, ƒ2 .7 ' ) 1 j per meter; VV. Hoven cn Zn. te 
'a-Hage ƒ2 .58 , 11. .1. Bosman, tc Rotterdam, ƒ 2 55; 
T. .1. Smits Jzn., te Dordrecht, ƒ 2 . 6 7 " ; Geb. Huur
man, / ' 2 09',,; Van Noorden en BehwerseL, te Rotter
dam, f 2.04. 

Perceel 7, Luiksche kluitkalk: Erven II. T r ip , te 
Rotterdam cu Utrecht, f898 in massa; Geb. Huurman, 
ƒ 370; J . F. dc Vogel, te Rotterdam, ƒ3(it.'.15; Vnn 
der Wallen en Co., Kralingen, ƒ347.50. 

Porcecl 8, Quenastkuion: T. J . Smits Jzn , te Dor
drecht, ƒ 88.98; Kloos cn v. Limburgh, te Rotterdam, 
ƒ89,39 , nor 1000 sluks. 

Perceel 9, eiketihoul; J , en A. v. Vollenboveii, te 
Rotterdam, ƒ2285.32 in ninssa; A . v. Stuik cn Zu., 
i d , ƒ 2239.72. 

Percel 10, eiken roeden: J . cn A. v. Vol lenDOVen, 
ƒ 2 4 0 0 ; A . v. Stolk cn Zn., ƒ 2400. 

Perceel 11, grenenbonti A . vnu Stolk cn Zn., 
ƒ4730.50; J . cn A . v. Vollenhovcn, ƒ 4511.50; Van 
Mierop cn C o , Rotterdam, ƒ3353.50. 

Perceel 12, dennenhout: A . v. Stolk cn Z u , ƒ 3 6 9 5 ; 
B . I JOOS cu Zoon, te Blokzijl, ƒ 8741.80; J . cn A. v. 
Vollenhovcn, ƒ 3736.50; Vau Mierop cn Co., ƒ 3 6 3 1 . 

Perceel 13. vurenhout enz.: Van Mierop eu Co. 
ƒ5108.30; A . T. Stolk en Zu., ƒ 5271: B. Loos en Z n , 
ƒ5305.90; J . cn A. v. Vollenhovon ƒ 5 2 0 7 ; G. Alberts 
taU. cn Co. tc Middelburg, ƒ 4984.38. 

Perceel 14, Noordsclio balsems: A . v. Stolk cn Zn. 
ƒ 8 5 0 ia massa; B. Loot en Zn. ƒ 9 0 0 . 

Perceel 15, gegoten-ijzeren balusters: L . J . Entho-
vuu cn C o , te 'a-Hage, ƒ 4 per sluk; J . van der Pol, 
Robert cn Co. te Oosterhont, ƒ 6.50 p. st.; Maatschappij 
Ijzergieterij de Prins van Oranje, le VHage , ƒ 3.86 
p. st.; Nederl. Stoombootmaatschappij tc Rotterdam, 
ƒ 3 . 6 0 p. st. 

Perceel 16, ijzer cn staal: Hotz eu C o , te Rotter
dam, ƒ 3 0 1 9 1 3 in massa, R. S. Stokvis cn Zn. te Rot
terdam ƒ 2705.84; G. ff, Dcurvorst, te Rotterdam, 

ƒ2521 .45 ; E. S. deJouge, tu Rotterdam, / 2838.38. 
lloi.£f *.•.'»,, SO Dec: I o. hot verbouwen der ondur-

wiizcrswoning aan bet Noordsche-Opguandc; iugek. 
2 bilj , als : 
W . R . ter Stege, te Hoogevceii, ƒ 2754 
J . Scholtomoijer, H idem „ 2095 
gegund. 

2o. het onderhoud dur gemeentewerken over '80; 
gegund aan deu eenigen iuschrijvur J . Scholtemeiier, 
voor ƒ1402 . 

VHage, 31 Dcc.: het maken van de landhoofden, 
pijlers, beveiligiugs- cu verdere werken voor deu over-
gang vau hot Noordhollaudsch kanaal bij Purmerend, 
ten behoeve van den spoorweg Zaanstreek Enkhuizun; 
ingck. lö bilj., als: 
A. L . v. Wijngaarden IJz., tc Sliodrccht, ƒ 198,000 
D . Volker, „ Dordrecht, „ 197,800 
M . Worp, m Purmerend, „ 187,200 
E. E. Ruyincr, „ Rotterdam, „ 186,800 
R- Kroou, „ Buiksloot, „ 183,303 
B. Janac, „ Amsterdam, „ 178,000 
J . II. Braskamp, „ idem „ 177,202 
J . Smit V I I , „ Slceuwijk, „ 177,000 
J . J . Bekker, „ Lent en 

A . A . van Sclera ft Co., „ Nijmegen, „ 172,740 
P. Rijnders, „ Valkeuswaard, „ 169,000 
I). Bohcr, ,, Scherpenisse, „ 168,400 
ff. K. Oziuga, „ Amsterdam, „ 168.000 
II. T. Wiegerink, „ Groenloo, „ 167,700 

J - Kooj , „ Amsterdam, „ 160,040 
G. Vlot, „ Hardiuksveld 

on L . Hollander, „ Capelle a / U , „ 165,900 
2o. het leveren cn verwerken van stortstuen hij tie 

brug over het Spuikannal tc Fijenoord; ingekomen 8 
b i l j , nis: 
F. dc Groot, te üioacudam, ƒ 9527 
A. A . Vocts, „ Aldcncik (België), „ 9400 
J . dc Bruyue, „ Rotterdam, „ 9290 
P. A . A . v , Regenmorter, „ idem „ yiss 
L . A. van ILuiftun, „ Sliedrecht, „ 8975 
0. Lange veld Hz, „ buudinksreld, „ 8489 
Erven H . Trip, „ Rotterdam, „ 8200 
D. Volker, „ Dordrecht, „ 7lJiH) 

3o. het maken van het 2e gedeelte strekdam met 
bijbclioorentle werken iu do Waal voor Nijmegen; 
ingck. 9 b i l j , als; 
A. B. A . Quack, te Nijmegen, ƒ 62,499 
P . van Wijngaarden I J z , „ Sliedrecht, „ 57,600 
C. v. d. Plas, Hardinksveld, „ 66,600 
ff. E . Tcrwiudi, „ Panncrden, „ 54,900 
H v. d. Bout, „ Nijmegen, „ 54,797 
>V. P. de Vries, „ ROOSUBL „ 50,903 
L . A . van Haaften, „ Sliedrecht, „ 61,900 
A. Volker L l , „ idem „ 49.S50 
A . G . llujskes, „ Hedel, „ 46,600 

«-H.ii.-e, SI Dec.: tie leveriug iu 'SO van vcrschil-
lcude materialen aan tic gemeente; adnata inschr. 
waren: 

\V. Zwaucvcld, Ie V H a g e : achulpkalk it ƒ 0 . 6 2 pet 
H L . en tras ii ƒ 0 . 0 2 per vat; 
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Van Noorden en Bohwerael, to Rotterdam : cement 
ii /" 5.119 per vat; 

J. II. de Swnrt, te'.s-Hage: rivierzand ii f2 Ad per 
M * en teer ii f 11.88 por vat; 

Breker, te Schoonhoven: I.lsel-ondrrslcrn i / 7.41 
per HMMJ stuks; 

Qebr. Huurman, te Delft: potbuisou I / 0.70' en 
/ L i l prr M.j 

I.Txcritieterij Prins vnn Oranje: straatkolken n o t 
/ 3142.05; 

J. van Zanten, tc 's-Hage: ijzerwaren voor f 543. 

Vervolg «Ier Berichten en Meileileclingen. 
B U I T E N L A N I). 

— Aan het Kngelsche tijdschrift the Builder 
outlceiien w i j , dat de weduwe van George Kemp, 
den architect van het bekende monument voor Srott 
te Edinburgh, in treurige- omstandigheden verkeert 
i'ii dat men dom' inschrijvingen een fonds tracht bij
een tc brengen om een jaargeld te betalen, zoowel 
aan de weduwe als hare twee kinderen. 

— Voor het gedenkteeken voor Victor Kimummel 
is eeu internationale wedstrijd geopend, waarbij VOOT 
de drie beate plans prijzen van 50.000 , 30.000 en 
80.000 francs worden uitgeloofd. 

— Op een der laatste dagen van het ufgcloo|>eu 
jaar had etui ernstig ongeluk plaats hij den bouw 
van eenige buizen foor de Midland Company te 
Sheffield. Dc geheele kroonlijst langs een der zijden, 
uil massieve steen bestaande, viel plotseling van 
eene hoogte van ongeveer 0 M . , beschadigde het 
gebouw en wierp de stellage voor den grond. Een 
drietal werklieden wenl ernstig gekwetst. 

— Volgens mededeeling van de Engelsche tijd
schriften moeten dc kosten van een bouten bestrating 
op ruim f 7 per M ' J berekend wonlen. In deu Baad 
te Chelsea wenl verslag uitgebracht omtrent bet 
leggen van zulk een weg over 31,333 yards opper
vlakte; de kosten daarvan waren op 11 sh. 3 p. 
per yard berekend en toen de minste inschrijver 1*2 
sb. 0 p. bedroeg, werd bet besluit genomen dit werk 
in eigen beheer uit te voeren. Als uitslag werd be
richt, dat de kosten gemiddeld 10 sh. 5*/ ( p. per 
yard bedragen hadden. 

De houten blokken zijn 9 bij 6 en 3 Eng. duimen, 
cn worden op eeue bedding van Portlandsehe cement 
of beton, ter dikte van ti Eng. duimen gelegd. 

B I N N E N L A N D 
's-Qravenhage. Door den Oouverneur-Genersal 

vuu Niilerlandscb-Oiist-Indie zijn de volgende beschik-
kingen genomen: 

ontslagen : eervol, uit 's landsdienst, de opzichter 
2e klasse hij tien Waterstaat enz. A. W . C. Bake; 

benoemd: tot adjunct-ingenieur 2de klasse, de 
opzichter 1ste klasse M . de Boer en de opzichter 
1ste klasse hij de Staatsspoorwegen op Java J . Monod 
de Froideville; tot opzichter 2de klasse, de opzichter 
3de klasse L . M . Pijnappel; tot opzichter 3de klasse 
V . II. Abe l l ; bij de Staatsspoorwegen op Java , tot 
tijdelijk adjunct-ingenieur 2de klasse, dc opzichter 
1ste klasse T h . A . M . Ruys. 

— Van den Directeur der Burgerlijke Opcnhai-e 
Werken is hij de Indische Kegeering het voorstel 
ontvangen om tal van ambtenaren op wachtgeld cn 
op onderstand, sortserende onder dat departement 
eu op wier behoud geen prijs wordt gesteld, uit 
's lands dienst te onLslaan. 

— Den 10 November had te Soerabaia aan den 
Ooedjong eene feestelijkheid plaats bij het aanbrengen 
dar laatste plaat van bet nieuwe ijzeren droogdok. 
Het gouvernement bad VOOT die gelegenheid gek) be
schikbaar gesteld voor bet geven van een Bedek ah 
aan de Javaansche werklieden bij het dok werkzaam. 
Dat ijverig en met succes gewerkt is, blijk hieruit, dat 
het geheele dok (wegende 2800 ton) nu reeds iu elkan
der is gezet cn ongeveer VOOT een derde is afgeklon-
ken. Het ijzeren droogdok is bestemd om te Onrust 
dienst tc 'I' "Ti , hoofdzakelijk met het oog op de 
pantserselJiepen Koning der Nederlantlen en l'rins 

Hendrik der Nederlanden. 

Amsterdam. Bij de Ihdlandsche IJzeren Bpoor-
wegniaatschappij is gelegenheid tot plaatsing vau een 
adjuiirt-iiigenieur-weiktuigkundige bij den dienst van 
ti-actic en materieel. Schriftelijke aanmeldingen wor
den ingewacht bij den Ingenieur-Werktuigkundige 
dier Maatschappij te dezer stede. 

— Wi j vernemen van goed ingelichte zijde dat 
er ernstige pogingen gedaan wenlen om veranderin
gen iu de Maatschappij tot Bcvonlering tier Bouw
kunst tot stand tc brengen. Eenige leden hebben 
zich daartoe vereeuigd en stellen zich voor het Be
stuur een uitgewerkt voorstel tot verandering der 
wet aan te bieden, waarvoor dit jaar krachtens het 
vigeeieude reglement de gelegenheid bestaat. Hoewel 
de wij/igingeii, die men op het OOg heeft, van in
grijpenden aard zijn, vermeent men on zes inziens tc 
reent, dat de Maatschappij zich niet tot een beschei
den werkkring moet bepalen, maar dat het plicht 
is nu cu dan krachtig op tc treden, als de behingen 
vun de Bouwkunst en van hare beoefenaren tlit vor
deren. Wij behouden ons voor deze /aak te bespre
ken, zoodra een bepaald voorstel geformuleerd en 
aan het Bestuur gezonden is. 

Rotterdam. Door het aannemen van bet amen
dement van den heer Vau Dclden werden de uitge
trokken gelden voor den Koltenlamscheii Waterweg 
niet bijna drie inilliocn verminderd, en moeten de 
werkzaamheden geschorst worden. Let men op tie 
meerderheid van drie stemmen, die iu de Tweede 
Kamer der Slaten-Geneiaal aau dit amendement ten 
deel viel , dan is het voor deze groote koopstad te 
betreuien, «lat de theorie van uitstellen eu afwachten 
opnieuw in practijk is gebracht. 

Utrecht. De Commissaris des Koning* in deze 
provincie is door het bestuur van den Lekdyk- Boven* 
dams ^'edagvaant voor dc rechtbank te Utrecht, ten
einde dc uitspraak vuu dezen rechter te verkrijgen 
inzake de aan het dijkbestuur opgelegde verplieh-
lin;j lot verinniging van den Noon Ier-Lekdijk, waar
van genoemd bestuur de noodzakelijkheid betwist. 

Arnhem. De gewoonte om de metselwerken ge
durende de winlcrmnaudeii tc slaken, behoort allengs 
tot de geschiedenis. Het is waar, bij de uitvoering 
van werken door den Staat cn de Gemeente, wordt 
op den winter gelet, maar bij den gewonen bouw, 
waar tijd geld i s , moet daarvan meermalen afge
weken wonlen. De lual.sU: winters hebben dan ook 
bijgedragen om de werkbazen overmoedig te maken 
en bet moet erkend wonlen, dat gedurende de win
termaanden zonder bezwaar gemetseld kan worden, 
uls dit met 0> grootste omziehtigheid geschiedt cn 
de koude niet te sterk is. De laatste vorst heeft 
zich echter zoo krachtig doen gevoelen , dal een woon
huis, ten spijt der koude opgetrokken, gedurende 
den nacht ineenstortte. Wellicht zal deze droevige 
gebeurtenis velen lot voorzichtigheid aansporen. 

— De omstandigheden brengen mede, dat in deu 
laatsten tijd veel gesproken wordt over ijsopruimilig 
op de Nederlandsche rivieren; men zal moeten toe
geven, dat het hij vele dier bescbouvringen niet aan 
goeden wil ontbreekt, meer dat tie schrijver ver
standiger /ou gedaan hebben, als hij eeu ander 
onderwerp behandeld had. Moge bet vraagstuk van 
ijsopi aiming aan kamergeleerden eenvoudig toe
schijnen , voor beu, die in de practijk zijn opge
groeid en bij ondervinding weten, welke zorgen de 
rivieren kunnen geven, is dit geheel anders. 

Iu de noiiiniers 8, 10 en 12 van he Opmerker, 
jaargang 1878, werden door den heer J . (ï. L u g -
len bel.ingrijke mededeelingcii gedaan omtrent de 
mogelijkheid lot kunstmatige opruiming van het ijs 
in onze rivieren, en wij vermeenen daarop de aan
dacht te moeien vestigen zoowel van hen, die ge-
roepen zijn om in «leze handelend op le treden , als 
vau ile personen, die in een of ander dagbladartikel 
hunne meening omtrent de ijsopruiuiing ten beate 
geven willen. 

Nijmegen. Aan den verdienstelijken gcineente-
arebiteet, deu heer I'. van der Kemp , is om redenen 
van gezondheid een vrachtgeld verleend, terwijl de 
waarneming dei' betrekking lijdelijk is opgedragen 
aau den architect Wove. 

G o u d a . In den Gemeenteraad wenl door een 
der raadsleden eene intertielliitie gericht tot Burge
meester en Wethouders [«treilende de restauratie van 
den gevel van bet raadhuis. Spreker vroeg, wat bet 
Gemeentebestuur dacht aan ft; vangen, nu alle hoop 
op eene rijkssubsidie voor het JHIS ingetreden jaar 
vervlogen was. Uit het antwoord van deu Voorzit
ter bleek, dat het niet onmogelijk was, dat alsnog 
eene subsidie zou worden verleend en dat de werk
zaamheden met kracht zouden worden aangeval, 
waartoe de reeds ontvangen termijnen der Rijkssub
sidie , ten liedrage vuu ruim twaalfduizend gulden, 
besteed zouden wonlen. 

Advertentiën. 
En. 0. A. FOL, Ardiitokt te Rotterdam, »voor

nemen. 
A A N T E B E S T E D E N : 

l i f t b o u w e n v a n 

T W E E W O O N H U I Z E N 
aan de Schiekade O. Z. tegenover het Proveniershuis. 

Gedrukte teekeningen en bestekken zullen a /' 2.50 
per stel verkrijgbaar zijn (vermoe lelijk van af 
Maandag 5 Januari 1880} aan hel Kantoor Hoog
straat 246. 

De inscluïjviiigsbiljetteii worden ingewacht vóór 
of op Woensdag 21 Januari. 

De tijd van beraad is bepaald op 5 dagen, waarna 
aan de insein-ijvers het resultaat zal wonlen mede
gedeeld. 

W ) T T E ! t D A M S C M E 
H ATs 1) KI JSVEREEIN IGIN (T. 

A A N B E S T E D I N G 
van het maken van T W E E LOODSEN, 

eene AFRASTERING en bijkomende 
W E R K E N , op de Kade langs de Stiel
tjesstraat te Feijcnoord 

De inschrijvingen worden ingewacht vóór of 
op <len 12 Januari 1880, ten kantore der R O T -
TBaOAMSCHB IlANlfEi.sVKEtEKNKilXii, Poortgebouw te 
Fcijenoord , Rotterdam. 

Bestek en voorwaarden z i jn , tegen betaling van 
fi,— t verkrijgbaar, van den 5 Januari 1880 af, 
ten kantore tier Rtilterdamsche Bondelsvereeniging 
en ter drukkerij van J . I)K JONG , Wijnstraat No. 3 i , 
te Rotterdam. 

D E D I R E C T I E . 

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 vnu H A R D S T E E N - en 

vun K E I J K N G R O E V E N . 

LEDEREN DRIJFRIEMEN 
In n l h * a l i i i * * t i i i K * * n . geheel Itewcrkt volgens 
Engelsche methode. 

A L E X . A D A M , 
Delft. Fabr. van Leder en Drijfriemen. 

" G A S - Z U I V E R I N G 
door het gebruik vau ijzer-oxyde, geleverd door de 
Ga» Purifwation and Chemical C*. Limited London. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en Oost-lndië 

w\ Hoven en Zoon, Rotterdam, 
hij wien hij zonder beden cn prijsopgaven verkrijg
baar zijn. 

E E N B O U W K U N D I G T E E K E N A A R 
zoekt onverwijld PLAATSING op een bureau 
of werk aan huis. 

Brieven franco onder lelt. B Q bij den Boekb. 
C F . S T E M L E K , Haarlem rstiaat 2, Amsterdam. 

B U R G E M E E S T E R KS W E T H O U D E R S van / ( / .A /N-
WIJK zullen, behoudens naden* goedkeuring van 
U N . Ged. Stalen der Provincie, iu hel ojienlmar 
aanbesteden, op Vrijdag tien Qdon Januari 
1 8 8 0 , des middags ten 12 Ure, teu Itaadhui/e «Ier 
gemeente Uleiswijk: 

Het bouwen eener School voor 220 
kinderen, met bijlevering van School-
ameubloment. en eener Onderwij
zerswoning, 

Bestek en teekeningen liggen van nf den 27stcn 
December e. k. ter inzage en overname ten Ruud-
huize der gemeen te, De bestekken zijn aldaar zoo-
wel als hij de firma M . WIJT & ZONEN u- Rot
terdam, ad ƒ I per exemplaar verkrijgbaar, bij 
welke firma tevens ad ƒ 4 stel knpieeu der teeke
ningen te bekomen zijn. 

Aanwijzing Ier plaatse zal wonlen gegeven op den 
aden Januari e. k., ties middags teu 12 ure, dooi
den Arehitect J . I. V A N W A N I N G te Rotterdam, 
bij wien inmiddels naden; inlichtingen des verlangd 
tc liekomen zijn. 

Burgemeester en Wethouders, 
P. C. S T O O P , Burgen. 
C. V A N DER P L A S , Secret. 

Bleiswijf,den 2is len November 1879. 

Nederlandsch-Westfaalsrlie 

SPOORWEG-IAATSCBAPPIJ. 
Lijn Winterswijk -Bocholt. 

A a n b e s t e d i n g 
Op Donderdag den 22 Januarij 1880. des na

middags ten één ure, ten Itaadhui/e te Winters
wijk van: 

Bestek no. 45. 

Locomotiefloods, waterbezorging en 
onderbouw eener draaischijf op sta
tion Bocholt. 

De inschrijvingsbUletten moeten uiterlijk vóór het 
uur der besteding vrachtvrij worden bezorgd ten 
Readhuise te Winterswijk. 

Inlichtingen worden gegeven door den Directeur-
Ingenieur der Maatschappij te Winterswijk, hij 
wien tevens bet Bestek met bi jbehooreri op franco 
aanvrage en tegen betaling van J 2.40 verkrijgbaar is. 

Winterswijk, 
den 27 December 1879. DE DIRECTIE. 

Mozaik Testis voor \ loeren 
iu 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 , euz. 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. 

F i r m a A N T . D E W I L D , 

Scheepmakersharen N". 02 en Jufferstraat N*. 66. 

R O T T E R D A M . 

~H7& J. SUYVER ~ 
Fabriek vaa Stoomketels en Werktuigen, 

de HoUandtcHe ' l ' u l n , 
Bikkerstraat 20 en 22, te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S van all., bekende typen 
en reparatien aan hfitnuwulf KETELS worden in 
den kortst mogénjken tij.l geleverd en nitgcviH.nl. 

i M i l l w i CA 

ROTTERDAM. 
ROBEY St C O M P A N Y ' S STOOMMACHINES, 

mei Ooml bekroond Parijs 1878 , 
voor fabrieken, waterwerken, enz. 
LOCOMOTIEVEN van FOX WALKER ft Co. 
LOCOMOBIELEN van ROBEY ft 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 APPLKBY BROTHERS 
nieuw en te huur i 

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
PEN , S T A L E N SCHOPPEN, gegarandeerde 
K R A A N - en andere K E T T I N G E N , STROOM
M E T E R S , A F S L U I T E R S . K R A N E N en 
GARNITUREN >• - stuum- en mit .THvrkin ig . i l , 
DRIJFRIEMEN. Alles roormdig. 

I ' l ine .PORTLAND C E M E N T uil ,1.. Ihlii ieken 
iler Ijer.Kin.le W' I I I IAM C O M P A N Y l .- . -n imuur-
reerende pnjxen. 

.1//.... p r i m a kwatitoit en billijke yraten. 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Kigtiiaars van Zuilen- en TalèllKiz.'ilt-iiiwvrii 

in RIJNPRUISSEN, 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeijen, Portland Cement, 

KALK, RKDINSTEKS, VOORVASTE STEENES, ENZ. 
SteoH'ehoeeu S.zij'le "»'i, d t o l t l ' . - . I j . . . . . 

B . I I O L N B O K I t . le A r n h e m . 
l * t t * . Z i l v e r e n v i> t l i . i l !< - v u u r W a t e r -

p i l N - In - , t r u me n l i ' n . 
1 * 7 0 . H o o g * t e o n i l i ' i ' N C h i ' l d i n t t \tmr W « < 

( e r v a n - e n I f o e k u i e i ' t - l i i N l r i i i i i e n t e i i . 
Voorts: B A R O - en T H E R M O M E T E R S , alle soorten 

van K I J K E R S , III11E F B A L A NS E N , enz. enz. 

n i O T O - U T I I l i l d l A N I I I , 
Het beste procédé om Bouwkundige Teeke

ningen. Bestek-plannen, Kaarten enz. snel 
en goedkoop te repredoceeren. 

Prospectus op aanvrage gratis. 

Amsterdam. licbs. KKlMKKIMiKK. 
Lithohraphen. Steen- & Boekdrukkers. 

V L O E R D E L E N . 
Door de Fabrieken »de Amstei" en tde Onrust" 

worden V L O E R D E L E N geschaald en geleverd, 
die onzichtbaar gespijkerd kunnen worden eu 
niet doorstuiven, iu concurrentie met de builen-
hmdsche geploegden, welke laatsten bij de minsle 
krimping, de naden uit elkander en doorstuiven. 
Lijsten, Architraven, Schotwerk, Dcvkborden etc. in 
alle profielen, solide bewerkt. 

II. 1,111(1(1 N K , 
Utrechtschezijde, 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,d. 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 X 

VAL DEI TRAVE3H8, 
geeft berigt dat door baar tot eenige A G E N T E N voor dea 

verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 

F O L K . E R S & C°. te Amsterdam, 
door wie ook tot het leggen van Vloeren inficjltingen worden verstrekt en orders voor geheel Neder* 
land eangenomen op gelijke voorwaarden als aan tie Fabriek, Rcltwcg N " . 3 , tc Amsterdam. 

De Directeur W. P. WALSH. 

P o r t l a n d - C e m e n t 

m k p. „u i min , i m d i i i j i , 
T E 8 T Ü 3 T T I N , 

hebl>eiiile groote sterk le cn weerstond biedend ver
mogen , is uitsluitend, alsmede K N I U I I T , B E V A N 
STURUK'S CU andere P O I U L A H J C E I . I E N T L N 
verkrijglHiar aan het HOOFD-DEPoT V A N H l 
NKDÉRL. K U N S T - Z A N D S T F E N F A U R I E K , Fnlck-
Htrnat no. 4 9 , AMSTERDAM. 

A R K E T V L O E R E N 
c n T c i i t i s i i i i i l h ' M i n r l i ' i i , 

DE I . I N T & C - . , MariiiBvliei 7, Rotterdam. 

Vijftiende Jaargang. N°. 2. Zaterdag 10 Januari 1880. 

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 . 
Het Weekblad verschijnt des Zaterdags. 

Het riboii'ii'inriit hoflrssgl voor bet biiiiicnlaiul flM per 8 iiiiimiilcu ol 
VS] bij vt)i,rnilbt:tiiliiig SN gulden prr juar. AfjeouJerlijke BOBuaSM by vuur-
iiilln>telling 1') cent. 

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 t e a d r e s s e e r e n a a n 

d e A d m i n i s t r a t i e t e A r n h e m . 

Advertentiën uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Advertentiën van 1—5 regels ƒ 1 . — , daarboven 20 cent voor eiken regel 
plaatsruimte eu 10 eent voor ecu bcwijsiioiiimcr. Advertentiën voor liet bui
tenland SB cent per regel. 

BERICHT 
liet »!•• li neme ui fSU* <<«•» fSllSS*Sn J"»rsan(( hr-

Ir.i.t^l nitM' In I lihiii i ' i i l i i i i t l bij inruil l u l i i l i i n ; 
l i ' t i i i - Zi> l-t 1.1)1 ^ . «iiiiii 'ii ' de larzendliiK tan 
"it I 1*1 ilitl ln-drwg In tien lunp ilt-r iiiiiikiiil 

litittiMil tin til h i \ i iirlit i.ui tut adri-m vun dr 
.. t r i-!t -ui ii- vnn Dr <l|itiierker le \ r i i l n i n 

fee* Piel l i i i i un l i i i i i l In \IMH u i l liettiliiii; fan liet 
.ili.uiii.-iiii'iH M I |tlii l i l . 

Uetlrukt bij (J. VV. vau tier Wiel & 0". tc Arnhem. 

EEN KUNSTIG I IF .ELDSNIJWERK. 
Vóór esnigen tijd mankten wij met een enkel 

wijord melding vau bel kunstwerk, door deu beeld* 
bouwer Leeuw te Roermond de/er dagen voltooid. 
Aan Ret Vaderland ontkenen wij het oiidei-staaiide 
•rakel, ie dier sake door den heer Mr. C. Vosmeer 
geschreven : 

• Welk eene verscheidenheid, welk een verschil in 
te iK-eldhoiivvkillisI ! Welk eeue schaal van verbou-
,...,en van de Egyptische granietkolossen lot de 

jgesiiedeii kornalijnen en agathonvxeii, die eerst aau 
hel gcwajieiuie oog al hunne schoonheden upeiilKireil. 

"Michel Angt'lo had, zou hij zijnen wil had kun
nen volgen, eeneu berg van Carrara iu een monu
ment voor paus Giulio herschapen, en Bcnveiiulo 
Cellini ciseleerde en lioetseenle tie lijiistc, kleinste 
Biersden in goud. 

»lk had beden de gelegenheid een van zoodanige 
kleine werken dier groots kunst te beschouwen en 

I het bijzondere talent van deu kunstenaar die het 
1 uitvoerde, noopt mij daaraan eenige u|>eiibaarheid te 
l i even tloor er tie aandacht op te vestigen. 

•De beeldhouwer II. Leeuw, te Roermond vroon-
Kchtig, ontving, het zal wel bijna twintig jaren 
geleden zijn, van wijlen Hare Majesteit de Koningin 
iler Nederlanden de o|«lnudil tien werk uit tt; voe
ren, dal hij eerst thans heeft volbracht. Het is 
en miniatuur beeld houw werk in perenhout gesne-

ilcn. Hel geheel, ongeveer 2 1 / , decimeter groot, 
iu de hoogte gerekend, is een ovaalvormig medail
lon met rgkversksrden raad. In het midden is in 
Merk verheven beeldwerk bet borstbeeld van Ko
ningin Sophia gesneden. Hel goed gelijkende en 

ti-tiek behandelde kopje, tie kanten om de buslc, 
' diadeem met zijn liligraanwerk en pareltjes, zoo 

utoot als een /amlkoi relt je, zijn verwonderlijk vun 
uitvoering. Dit binnenste medaillon is gevat in een 
liihbelcn rand gevuld met rozen en lel iën, om welke 
•ich een band slingert waarin de namen tier vorstin 
te lezen zijn. 

Om dit. alles is een rijk met lieeldjes cn bloemen 
versierde buitenrand, welke door hel ronaissunco-
urnementj, dal men ICUirs" noemt, met het bin
nenste ovaal verbonden is. Indien buitenrand prijkt 
van boven bet dubbele wapenschild van Nederland 
ui Wurtcmberg, tloor twee zwevende vrouwelijke 
geniussen gehouden, twee l'raai gedrapeerde hetdd-
j'Si. Lager slaat ter linkerzijde een vrouwenbeeldje, 
dar de Schilderkunst, ter rechterzijde eene derge
lijke figuur, die de Beeldhouwkunst verbeeldt. Van 
onderen loopt de rand puntig tt; zamen en is gevuld 
mei een vi-ou wen beeldje, als Flora, en twee kleine 
genii. Om deze Flora zijn in rondjes vier kleine 
medaillons aangebracht, zoo groot, nauwlijks, als 
een stuivertje en daarin ziet men tie beeldjes der 
Architectuur, Muziek, Schilderkunst cn Poëzie. 

• Geeft ons dit laatste reeds eene voorstelling van 
liet m ik ros k o pisr h fijne waarmede tal van kleine bij
zonderheden zijn uitgcvoeid, zóó zijn er nog zoo velen. 
Bijvoorbeeld, op tien gordel die tie middel van het 
bsehtje tier Beeldhouwkunst ter rechterzijde omsluit, 
is eeu rund sluitplaatje, drie millimeter iu doorsnede, 
cn daarop heeft de kunstenaar zijn portret aange
bracht. Op een tier roosjes in de kransen , zoo groot 
als een paarlemoeren knoopje, is nog een vlindertje 
niet zijne voelhorentjes aangebracht! Tal van derge
lijke inikroskopisehe wonderen verrassen ons overal. 
Bet kostte den kunstenaar zelfs geene geringe moeite 
/elf zijne kleine gusjes eu beiteltjes, soms van eene 
iiaainuatd , te slijpen , waarmede hij tlit fijne riseleer-
werk moest uitvoeren eu onder en achter de voor-
vrerpen graven en uitsteken. Ook de kant van «len 
sluier der Koningin, de pareltjes en randjes cu kleine 
sieraadjes aau de kroon, tie diadeem zijn even be
wonderenswaardig. 

• Doch indien wij met verbazing en bewondering al 
die kleine zaken beschouwen en verstomd zijn over 
OOg cu hand, die ze uitvoerde, niet alleen in deze 
kleine sieraden, niet alleen in deze overwonnen 
tnoeibjkbeden. ja schier onmogelijk het len, ligt de 
grootste verdienste. Immers het geheel is even 
Muaukvnl gedacht en gegnie|ieenl. Het is de artis
tieke opvatting en u i l voering, die wij bovenal te 
prysen babben. Vooral de vrouvesnbeakijoi, zoowel 
ket naakt als de lijn en smaakvol geplooide gewa
den, zijn ullerkuustigst bdiandcld. Het liecldjc van 
Flora, onderaan, is een allergelukkigst figuurtje. 

• Het geheel is in één stuk perenhout gesneden. 
Alle figuren zijn blanker vun kleur, alle ornementen 
'ets bruiner; tlit aangenaam verschil van kleur is 
alleen hel uitwerksel van den verschillenden steek 
dis beitels. 

• Men kan gerust aannemen dat er van zulk een 

werk, in die male uitgevoerd, geen wederga beslaat. 
De beer 11. Leeuw, die thans te Roermond woont, 
genoot zijne artistieke opleiding tc Parijs. Hij was 
Jit-rliug van JouHVuv , Abel de Pujol en Viol let-Ie-Due. 
Gedurende vele jaren heeft hij daar srwoond cn veel 
gewerkt, vooral onder koning Lode wijk Fi l ips , en 
hij werd menigmaal geroepen vooi hem uf voor het 
Fransehe gouvernement werken in marmer uil tc 
voeren. De beeldgroepen iu marmer aan het graf 
vnn deu hei tug vun Orleans te Drcux, cn evenzoo 
het graf van de prinses Marie van Orleans tc Drom 
zijn, onder andere, vau zijne hand. Zoo ook het 
graf «Ier kiiniugi u-moeder. Ook aan de Not re-Dame, 
de Sainte CbapeOe en het Motel Ctany, en onder 
de basreliëfs van het Hotel tic Vi l Je bevinden zich 
welken van zijne hand. 

»Het js te lietreuren dal de overleden Koningin, 
die meermalen over den aanleg en de aanvankelijke 
vorderingen van bet werk hare ingenomenheid lie-
tnigde, hel niet aldus voltooid beeft mogen aanschou
wen. Dit ware voor den aehteiiswaurden kunstenaar 
eene groote voldoening geweest eu hij had daarmede 
de zekerheid gehad dat zijn arbeid, waaraan zoo 
groote Inspanning gedurende too vele jaren is ten 
kosle gelegd, tot roeni voor hein eu de Nederland
sche kunst, in ons land eene blijvende plaats bail 
gevonden. Wat thans het lol van dit opmerkelijke 
kunstwerk zal zijn, daarop mogen wij niet vuoruit-
loopen. Alleen mogen wij de hoop koesteren, dat 
hel niet naar deu vreemde ga , maar in ons land 
eene blijvende bestemming vinde. 

uEr was nog eene geduchte tlie zich hij bet zien 
van ilit werk aan ons opdrong. Welke goede diensten 
zou eeu zou ei vuren kunstenaar, zoo vaardig en 
smaakvol met den lieitel en de ciseleerstift, aan onze 
munt- en peiiningkunvt kunnen bewijzen; hoe zeer 
wart: hij geschikt, tic bij ons geheel iu onbruik ge
raakte kunst van het snijden in edele steenen te 
doen herleven. De band die zon lijn en kunstig bet 
hout bewerkte, sou ons cameeën en intaglio's kun
nen leveren, die een vrouwen halssnoer mochten 
versiemi of welke het een lust zou zijn in renen 
ring gevat um den vinger te dragen. Hooger dan 
bet snijden van een wapen uf een naamcijfer iu der
gelijke ringen gaat onze kunst daarin niet. En nog 
laat men dit zelfs liever in het buitenland uitvoeren. 
Zoo vaak zien wi j , dat wij iu het eene of andere 
vak ware kunstenaars ln'/.ittcn, maar het gebruik 
of de gewoonte roept ze zelden of nooit tot den 
arbeid. 

ulk rekende het mij ten plicht op eenen kunstenaar 
als tien heer Leeuw tic aandacht te vestigen. 

"Moge zijn werk, welk lot er over beschoren zij, 
althans in Nederland gezien worden. Die hel ziet 
zal zeker zijne bewondering niet onthouden aan een 
arbeid, die wel niet tot «le groote beeldhouwkunst 
behoort, maar daaruiu niet minder kunst- en smaak
vol moet geacht wonlen." 

B U I T E N G E W O N E A L G E M E E N E V E R G A D E R I N G 
DER A M S T E B D A M S C H E K A N A A L M A A T 

S C H A P P I J . 

In het Odéoii had Vrijdag 9 dezer, ties middags 
te half drie uren, eene druk hezochle buitengewone 
algemeene vergadering plaats van aandeel houders in 
de Amslenlamsche Kniiaaluiiuilschappij. Aan de onle 
was het voorstel om de directie machtiging te ver
leenen, voor het uiiugaan der bij de wet van 14 
November 1879 (StaatsMud No. 195) bedoelde over
eenkomst tot uitstel van de terugbetaling der dooi
den Staat aan tic Maatschappij ter leen verstrekte 
gelden, ten bedrage van vijf-en-een-half millioeu 
gulden. 

Dc president der Maatschappij, de heer Jitta, deed 
mededeeJiiig van de briefwisseling, gevoerd met de 
Ministers vuu Waterstaat, Handel eu Nijverheid cn 
van Financiën betrelfende eene overname der kanaal-
cu betonwerken duur den Staat, waaraan dc vol
gende belangwekkende bijzonderheden ontleend worden: 

Naar aanleiding tier aanvrage tot bepaling van een 
nieuwen termijn voor de voltooiing van het Noord-
zeekanaal werden door tien Minister vau Waterstaat 
inlichtingen gevraagd nopens tien finuucieclcu toe
stand on tie uitzichten der Maatschappij, waarom
trent bij missive van 19 Maait 1879 tloor de di 
rectie tier Kanaal maatschap pij o. a. geantwoord 
wenl , dnt de vermoedelijke béten over het loopend 
jaar ongeveer / 2,200,000 zullen liedmgeii, het ka-
na il- eu havengeld onkel berekend over den nog 
overigen tijd vuu het loo|>eride jaar. Voorts wenl 
opgemerkt tlat die haten slechts voor een deel aan
stonds of binnen zeer korten tijd werkelijk lieschik-
baur waren. Of de beschikbare kas steeds verband 
houden zou met tie behoeften, kun niet stellig wor
den verzekerd. Aan den anderen kant bleek uit het 
verslag der ingenieurs , dat de werken en ventere 
noudige uitgaven voor liet looiieude jaar, behalve de 
rentebetaling aan den Stiat , eene som van een mi l 
lioeu zouden vorderen. 

De voorstelling, welke onderscheidene leden der 
Twesdfl Kamer zich van deu tuestiud der Maat
schappij hebben gevormd, alsof hare middelen uitge

put waren en zij huiten staat zou zijn het werk 
voort te zetten, is derhalve niet juist. 

Moeilijker was de beantwoording van de vraag, 
wtdke u i l ecu financieel oogpunt dc uitzichten der 
Mnatsciuppij zijn, TOO'"fAWannsiwi der ttiKooling ah 
van het onderin md tier werken. Daarop is mede van 
grooten Invloed de opvatting van de verplichtingen, 
welke dc Maatschappij naar de concessie heeft te 
vervullen. 

Wat ons lietref't, schreef de Directie, wij mi-eneii 
tlat tie Maatschappij hare taak, redelijk opgevat, we
zenlijn heeft volbracht. 

Er is oen nieuwe weg gevormd van Amstenlam 
naar zee; sedert eenige jaren reeds komen groote en 
diepgaande schepen, van zoodanig charter als het 
Groot N.-Hollandsch Kanaal niet kunnen bevaren, 
rechtstreeks uit zee herwaarts, en de toestand van 
k o .ui en Haven levert geen beletsel op voor de 
grootste en diepstgann.de schepen, voor welke volgens 
tie ciuicessie Kanaal en Haven geschikt moeten zijn, 
om net ongebroken last uit tee. naar Amstenlam op 
te komen. Hel doel, waarvoor de concessie verleend 
eu d- Maatschappij in het leven werd geroepen, is 
dus metterdaad bereikt. 

Muur zij erkende tevens : aan de letter tier concessie 
is nog niet voldaan. Deze immers vorderde eene ge
lijke diepte als de geul , breed 250 M . , over dc gelieele 
oppervlakte tusschen de bavendammen. Iu hoeveel 
lijds ?.n tegen hoeveel sehats aan die verplichting kou 
voldaan wonlen , konden de ingenieurs der Maatschappij 
niel opgeven. 

Wel uiii'iide de Directie met zekerheid le kunnen 
zeggen, dat zoo het Kanaal aan de gegronde ver
wachtingen slechts eeiiigszins lieuntwoonll, alsdan de 
kanaal- cu havengelden ruimschoots tie middelen zullen 
opleveren lot bestrijding der kosten van onderhoud 
en bediening. Was de Regesring echter van meening, 
dal dc kanaalgeldeti en tarieven niet van «Ie behoefte 
der Maatschappij afhankelijk mochten zijn cn deze 
overweging ertoe zou moeien leiden tie onderneming 
op den Staat te doen overgaan. dan twijfelde tie 
din-ctic niet of aandeelhouders zouden geneigd zijn 
in eene overeenkomst toe tc stemmen, waarbij de 
Mant-M'happij op billijke voorwaarden al hare werken 
met al bare baten en lasten onder den last barer 
verplichtingen, aau deu Staat zoude overdragen. Een 
grond tc meer daarvoor achtte zij gelegen in de 
waterstuntsbclungen, dio ten slotte toch ertoe zullen 
dwingen deze geheele zaak tot eene Regeeringszaak 
te maken. Op tien duur toch zal er moeilijk in 
kunnen berust wonlen, dat het beheer en het onder-
baad van de Noordzecsliiiz.cn cn van den afsluitdijk 
met de Oranjesluizen bij Schellinkwoude, welke de 
bolwerken vormen ter venlediging van eene uitge
strekte landstreek tegen de zee, in handen blijven van 
eene privaatrechtelijke Maatschappij, Ouk die over
weging versterkte haar iu het besef, al is dit bij 
bet verleenen der concessie geen der betrokkenen 
levendig vuur den geest geweest, dat de eigenlijke 
taak «Ier Maatschappij met het totstuudhrengeu der 
werken is afgesjioiincn. 

Het antwoord van den Minister Tak van Poort
vliet op dit aanbod huilde, dat bij met belaiigsteUing 
daarvan kennis genomen bod, doch omstandig wenscb te 
ingelicht te wonlen wat moest verstaan worden onder 
luiten en lusten der Kanaalniaatschappij , waarvan 
tic overdracht aan het Rijk went aangeboden. 

De Directie antwooitltlc tld. 24 A p r i l , tlat wat de 
baten betref, zij verwees naar hare vroegere raming 
cn naar hare rechten bij concessie toegekend. Wat 
de lasten betreft, deze bestaan i n : 

1u. dc gehlleening, tloor den Staat gewaarl»orgd; 
2o. de aflossing der uitgegeven pandbrieven, welke 

echter gedekt wordt door de daarvoor verbonden 
gronden, van wier opbrengst op vooi-schrcven staat 
alleen is uitgetrokken het bedrag, waarmede tlie 
opbrengst de hv|»thecaire schuld zal te boven gaan; 

3o. de schuld aan den Staat, welke door desub-
sitlieti van Amstenlam wordt opgewogen; 

4o. de verplichting jegens de aannemers, die zich 
thans voornamelijk bepaalt tot betaling van wat 
maandelijks nog verwerkt wordt. Het staat echter 
in de macht der Maatschappij alle contractueele be
trekking te dezen aanzien te doen eindigen. Eindelijk 

5o. de verplichting tot liezoldiging van het pei-soncel 
der Maatschappij, welke echter door opzegging even
eens voor het vervolg tot korten tijd kan worden 
beperkt. 

Omtrent verdere voorwaanlen van overdracht stelde 
tie directie na verdere onderhandelingen zich bereid 
bij aandeelhouders een voorstel te ondersteunen, 
waarbij de Staat, overnemende alle buien en lasten 
tier Maatschappij, hun iu verwisseling hunner aan
deden een 3 pCt. SUintslbnds toekent. 

Door tie daarop gevolgde aftreding van het Mini
sterie ontstond een tijdverzuim in de onderhandelin
gen, die door het uieuwe Kubinet in Nuveraber j l . 
wenlen hervat. 

Den 21/23 November schreef de Minister van 
Financiën, dat verwisseling van de aandeclen in 3 
pCt. Staatsfondsen eeu onaannemelijk voorstel voor 
de Ihigeeriiig wus. Zij was echter bereid een voor

stel van wet in tc dienen, om met de Maatschappij 
eene overeenkomst te treilen , krachtens welke, be
houdens zoodanige afzonderlijke bepalingen, als om
trent eenige bijzondere punten mochten noodig zi jn, 
al hare bezittingen en nachten, geene uitgezonderd, 
aan den Staat zullen overgaan tegen inschrijving ten 
haren naam van ecu kapitaal g ' L j-i t Nationale 
Schuld, ten bedrage van de helft van bet gestort be
drag op de aandeclen iu haar maatsch a ppclijk kapi
taal , die niet voor haar amortisatie-fonds zijn inge
kocht. 

De directie der Kanaalmaatschappij trachtte hetere 
voorwaarden te bedingen van de Regeeiïng. Deze 
weigerde echter daarin te treden. De Ministers Vis
sering en Klerck gaven tlit bij missive van 3 Januari 
I 880 tt! kennen en schreven: 

• Uwe lieschouw'ingen en uwe berekening van de 
cijfers, die dc onderneming der Maatschappij aan 
den Staat heeft gekost en nog venier zal moeten 
koeten, verschillen te veel van de onze, om van bet 
door u voorgestelde onderhoud overeenstemming van 
denkbeelden te kunnen verwachten. 

• Wij meciien daarom niet verder tc kunnen gaan 
dan het voorstel, vervat in ons schrijven van 21 22 
November j l . Zoo de algemeene vergadering van luin-
deelhouders zich daarmede niet mocht vereenigen, 
behouden wij ons voor tlit geval, in verband ook 
met a r t 35 der concessie, volkomen vrijheid van 
bandelen voor. Voorzeker ligt het in onze bedoeling 
om bij de door ons bedoelde overeenkomst ook de op 
de Maatschappij rustende verplichtingen en bisten 
over te nemen, wat tie eersten betreft echter met dc 
ook thans voor het Staatsgezag bestaande bevoegd
heid, om daarin wijziging te brengen, en wat de 
laatsten betreft slechts voor vorderingen, die na het 
in werking treden der overeenkomst vervallen ofop-
eèscfabaar worden. 

«Met aandeden, die ten behoeve van het amorti-
satiefonds zijn ingekocht, hchlien wij liedoeld bet 
volle bedrag vau f 1,131,100 van de aldus ingekochte 
aandeden , sender aftrek dus van dc aandeden, die 
ten gevolge van kwade trouw vim den vroegeren 
secretaris uwer Maatschappij en van gebrek aan toe-
zicht len onrechte in omloop werden gebracht." 

Over tleze voorstellen zal aanstaanden Vri jdag, 
10 Januari, te 11 u ien , iu hetzelfde lokaal worden 
beslist, daar de vergadering onbevoegd was tot het 
nemen van besluiten. 

Berichten ea mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

— Nabij Nice wordt thans de Sterrenwacht ge
bouwd, die Frankrijk vau den heer Bischoflsheiiii 
ten geschenke krijgt. Het terrein, de bouw en de 
instrumenten hebben 8 a 900,000 f'r. gevorderd. 
Voor de jaarlijkscbe uitgaven zijn door den gever 
nog 600,000 fr. bestemd. 

— Den 28sten December j . l . zijn, per stoomschip 
Lafayette, in Amerika aangekomen tic heeren inge
nieurs Ferd. tie Lesseps, uit Parijs en J , D i i k s , uit 
Amsterdam. 

De energieke schepper van het Suez-kaiiaal en de 
hooftI-ingenieur van tien Waterstaat en van het ka
naal van Yniiiiden zullen daar gezamenlijk de noodige 
ouder zoek ingen cn maatregelen in het werk stellen 
vuur de doorgraving van tie landengte van Panama. 

Den Stieten November waren reeds zes ingenieurs 
uit Frankrijk te Aspinwull aangekomen, ontliet doen 
dier onderzoekingen voor te bereiden. 

B I N N E N L A N D 

'a-Gravenhage. De koninklijke goedkeuring Ls 
verleend: 1° op het verzoek van dc heeren J . M . 
Meihuizen cn A . Veenhoveii l l z n . , te Wildervank, 
aan de akte van oprichting der noamlooze vennoot
schap: >Eerste Groninger Tramway-muutschappy" , 
te vestigen te Veciidain, met eeu kapitaal van f200,000, 
verdeeld iu 800 aandeden van '350. Het doel is ; 
bet aanleggen en sxpioiteeron van een tramway vaa 
het Spoorwegstetion Zuidbroek over Muntendam, Veen
dam en Wildervank, naai1 eu lungs het Stadskanaal, 
of een gedeelte daarvan; 2° . op het verzoek vau den 
Heer A . II. V. tie Kojpar, te Rotterdam, als direc
teur der wZuidhollandsche Glasblazerij", tot verlen
ging vnn den duur dier Vennootschap met tien jaren, 
eindigende 31 December 1889. 

— Door Z. M . is aan \ V . B. G. Molkenboer eu 
J. Strieuing, leeraren iu het haudteckencn, res[>ec-
tievelijk aan dc hoogere burgerscholen te Leeuwaiden 
en te Deventer, opgedragen het instellen van een 
onderzoek naar, en het uitbrengen van een verslag 
aangaande de methode van liet tekenonderwijs in 
België. 

— Bij uiinisterieele beschikking is de aan de firma 
• Vnn /.eylen & Decker", te Rottenlam, verleende 
concessie voor een suM)iusleepdieiist in de provinciën 
Nuoid-Bralwtit, Gelderland , Zuid-Holland, Zeeland , 
Noord-Holland eu Utrecht, overge>eluwen ten name 
dei- firma »K. II. van Leeuwen en C u . " , te Rotterdam. 

http://lual.sU
http://nitgcviH.nl
http://mit.THvrkinig.il
file:///riilnin
http://diepstgann.de
http://Noordzecsliiiz.cn


D E O P M E R K E R — Zaterdag 10 Januari 1880. 

i 

— Bij ministerieele beschikking is mui J . A . vnn 
TViihoven, lo Werkendam, tot wederopzegging, vcr-
gunning verleend voor een stooiuslee]idtenst op idle 
rivieren, kanalen en zeegalen in Nederland, waar 
sleepbooten wonlen toegelaten. 

In ,1e plants van Jhr. Mr. Victor ile Stuers 
is voor dit jaar prof. Gugel te Delft Ijenoenid lot 
lid der Commissie ter inspectie vun rijksgebouwen, 
wier herstelling door bet Kijk geheel of gedeeltelijk 
wonlt bekostigd. 

— Dc Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid heeft aan Gedeputeerde Staten vau Noord-Bra
bant een zeer belangrijk schrijven gericht, dat vooral 
in de tegen woonlige omstandigheden nlle aandacht 
verdient. 

De Minister vei klaart, dat het hein eene aangename 
voldoening zou zijn, wanneer het hem mocht geluk
ken eene afdoende verbetering in den waterstaats-
toestaiid iu het noord-oostelijk deel der provincie en 
in de omstreken vun 's-llerlogenboseh le bevorderen. 
Hij vleit zich, dat de werken der rivierverbetering 
op de W a a l , de Merwede eu Nieiivve-Merweile thans 
zoover gevordenl zijn, dat aan ecu vast plan de baud 
zal kunnen worden geslagen en wel door tie uitvoe
ring vim de navolgende werken: 

i o . Heropening van hel Ouile-Mwisje; 
2o. Achtereenvolgende nphelhng der overlaten : 
3o. Voorziening iu de uitwatering der landen i 
ti. langs het Oude-Mausje; 
t>. van tie lage polders op tie Donge uitwalen-nde; 
e. gelegen iu het in latie-gehied van dc Dommel 

en de Aa te 's-Hortogvnhosch. 
Voor hel tolstaiulbn'iigeii dezer, zoowel niet hel 

oog op het rivierbeheer, als voor de afwatering 
tier provincie zoo lielangiijke aangelegenheid moeten, 
niuir het oordeel van den Minister, het Ri jk , de 
provincie eu heInngheblienileii samengaan, naarmate 
van tb; verschillende daarbij l>clrokken belangen en 
van dc eischen waaraan men wenscht te voldoen. 

De hoofdingenieur van den waterstaat in het 6e 
district is door tien Minister uitgeiioodigd met Gede
puteerde Staten in overleg te treden cn aan tien 
Minister, naar gelang van tien uitslag, tic noodige 
voorstellen te doen. 

De Minister verzoekt dat Gedeputeerde Staten van 
hunne zijde tie zaak zullen besjwedigcn, o|«dut zij 
nog in de zomer vergat lering der Provinciale Staten 
voor zooveel noodig zou kunnen behandeld wonlen. 

— Door 32 Nederlandsche industrieelen is een 
protest ingediend bij den Minister van Koloniën, 
tegen het besluit van genoemden Minister, waarbij 
hij afwijzend Iwsehikt op het verzoek vun sommige 
industrieelen, om de aanbesteding van het bouwen 
van acht en veertig bruggen, ten dienste der -Staats
spoorwegen op Java , in twee, drie ofrierperceelen 
te splitsen , teneinde dc geheele Nederlanilsche ijzer-
industrie in de gelegenheid te stellen mede te dingen. 

Oppervlakkig beschouwd komt het ons raadsel
achtig voor, op welke gronden eeue afwijzende be
schikking genomen is. De ondervinding toch, met 
liestellingen in het buitenland opgedaan, is niet 
van dien aard, dat het nemen vun maatregelen 
om de inlandsche industrie te bevorderen, ontraden 
moet woiden. Vooral in Ilidie is de verwachting 
omtrent de Kngelsche baggermachines voor de ha
venwerken zeer teleurgesteld en wij achten het ou-
denkhaar, dat eene Nederlandsche tinna zich zou 
vermeten hennen zulk werk te leveren. Wij wachten 
echter gaarne de nadere inlichtingen af, the de 
Minister geven zal en die in het belang van onze 
i lijveren ter algemeene kennis gebracht moeten 
worden. 

— Tweeëndert ig fabrikanten van wanlsteenen hebben 
aan tie Ministers van Hinnenlandsche Zaken, van 
Oorlog en van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
een adres ingediend, waarin z i j , wijzende op het 
belang hunner industrie — die haar grond- eu 
hulpstoffen in het land zelf vindt cn dus een eigen
aardig Nederlandsche kun genoemd woiiien —, zich 
lieklagen, dat the tak van nijverheid dreigt achter
uit te zullen gaan. Sedert eenigen tijd toch wonlt 
bij groote rijkswerken het gebruik van Duitsche 
steenen toegelaten, bij den bouw van torten en brug
gen, ook bij den aanleg van straatwegen. Toch 
kunnen, zeggen adressanten, de Duitsche steenen 
niet de vergelijking met tie Nederlandsche klinkers 
en hardgraiiw doorstaan ; wilde men zich met dezelfde 
tpialiteit tevredenstellen, dan zouden de hinnenlandsche 
geleverd kunnen worden. Adressanten vragen geen 
be>chermend invoerrecht op vreemd fabrikaat; maar 
zij verhuigen, dat voor tie groote werken van het 
R i j k , voor de forten, de spoorwegen en waterwer
ken, waaibij bet vooral op deugdelijkheid van ma
teriaal aankomt, aan het Nederlandsch fabrikaat, 
waarvan de deugdelijkheid boven venleiikiiig is, tie 
voorkeur moge gegeven worden. Zij wenschen, tlat 
voortaan in de («stekken voor de rijkswerken alleen 
het gebruik van binnenInmlsch fabrikaat zal worden 
voorgeschreven. 

Amsterdam. Burgemeester en Wethouders heb
ben afwijzend beschikt op een verzoek van het l« -
stuur der Kweekschool voor mach ii listen, om eene 
jaarlijksche bijdrage nit tie gemeentekas van / 4000 
te" willen toestaan, teneinde iu dc groote behoeften 
dier school te kunnen voorzien en tien bloei daarvan 
te verzekeren. 

— Men deelt aan het N. v. d. B. de volgende 
Opmerking i Ie: «Kapiteins van uitgaande schefien 
klagen steen en been, dat zij wijsgeld" moeten be
talen. Door liet ijs kontien zij Amstenlam niet ver
laten, en nu , bij ojien water, wordt bet ingevor
derd; dit grenst aan het dwaze." 

/onder grond is dc opmerking zeker niet, maar 
naar de letter van het koninklijk besluit beeft de 
Kanaalmaatschappij alle recht ijsgeld le vorderen. 

Amsterdam. De hoofdstad heeft een goed voor
beeld gegeven. Ingevolge besluit van Burgemeester 
en Wethouders wordt sedert tien laten doner maand 
voor al tie stokken, die vanwege het Gemeentobe-
stnur zullen uitgaan, de spelling van De Vries eu 
Te Winkel gebruikt, terwijl, wat de gedrukte for
mulieren aangnat, waarvan nog voorraad aanwezig 
is , de invoering allengs zal geschieden. Tutdusver 

werd «Ie spelling van Siegenbeek gevolgd, evenals 
aan onze ministeiién. Wij betwijfelen het of tie 
nieuwe spelling nog deze eeuw bij de Departemen
ten zal wonlen ingevoerd. 

Amhem. Volgons eenige dagbladen zal het 
Gemeentebestuur met de Directie der Traiuwav-
uiaatschappij in conflict komen, daar de heer 
Oorty van liet Gemeentebestuur de vergunning ver-
kingen heeft, om een circus tc bouwen, un daarin 
tot 15 Februari e. k. voorstellingen tc geven, ter
wijl hut op tien Isten Maart d. a. v. moet opge
ruimd zijn. Nu begint tie directie van den tram
weg Arnhem -Velp weldra met het leggen der 
rails, terwijl juist de lijn door het midden van 
het pannlens|iel moet loojien en men in de eerste 
dagen van Februari rekent tot dit punt genaderd 
te sullen zijn. Men voorspelt reeds dat tie lijn l i j
delijk omgelegd of tie tent opgeruimd moet worden, 
hoewel noch voor het een noch voor het ander ter
men bestaan. Onzes inziens kan het Gemeentebe
stuur lust geven het leggen tier rails voor dit kleine 
deel uit te stellen tet de tent afgebroken is, waar
toe niet het minste bezwaar kau bestaan. 

Groningen. Zoowel bij onzen Gemeenteraad als 
dien van Utiecht is een aanvraag ingekomen, om etui 
telephooiuict lo iongeil aanleggen. Prof. Buys Bal
lot ondersteunt in de Utr. Ct. zeer tie aanvraag 
van den heer Olland, waanloor de inwoners van 
deze -1 .nl bij snelle en krachtige deelneming zich de 
voordeelen van het telepkOOnstelae] kunnen verzekeren. 

's Hertogenbosch. Bij besluit van Gedepu
teerde Staten zijn tic jaarwedden van nl de opzich
ters vnn den provincialen waterstaat, ten getale van 
14 , verhoogd. Voor één bedroeg die verhooging 
f 2 0 0 , voor een ander ƒ 1 7 5 , voor drie f 150 en 
voor de overigen / 100 ; allen met iiignng van 1 
Januari 1880, waanloor de jaarwedden dier ambte
naren thans van 1000 tot 1400 gulden In-dingen. 

Nijmegen. De Gemeenteraad besloot in zijne 
zitting van Zaterdag 3 dezer, aan de nieuwoange-
legde straten builen de stad tie volgende namen te 
geven: Het Ketzerkarelsplein, naar den vorst, die 
Nijmegen zoo liefhad; He Smetius- en ln-de-Be* 
touwstraten, naar de beide bekende Nijmeegsche 
kroniekschrijvers; voorts de Sassau- en tie Kronen-
burner Singel, tie Wahtraut , tie Spoorstraat 90 
tie t i ranfsrbest raat. 

— Aan bet Qerneentabeatuor is, tot wederopzeg
ging toe, vergunning verleend tot den aanleg en het 
gebruik van eene telegraaflijn in tlie gemeente ten 
behoeve van de waterleiding aldaar. 

Zalt-Bommel. Oase stad mag zich in het bezit 
van twee gasfabrieken verbeugen; de eene is van 
den Heer Fred. Philips; tie andere van de gemeente. 
Den laatste werkt met een verlies van ongeveer 
ƒ 2 0 0 0 'sjaars, waarin Burgemeester en Wethouders 
aanleiding gevonden hebben aan den Raad bet voor
stel te doen, tie concurrentie van tien heer Philips 
voor ƒ 5 0 0 0 af te koopen; tie diensthuizen naar as 
metei's in de woningen over te nemen voor ƒ 400 ; 
iu vollen eigendom aan den concurrent af te staan 
een gedeelte van tien gemeentegrond , waarop zijne 
fabriek staat', en de straten te maken, wannen- tie 
concurrent zijne gaspijpen zal hebben opgegraven. 

Iu tleze teetlere quaestie nclitte de voorzitter het 
raadzaam reeds met gesloten deuren de eenvoudige 
vraag te behandelen, of genoemd voorstel voor de 
leden ter inzage gelegd en later in behandeling zou 
genomen wonlen. 

Zuidbroek. Het kapitaal voor den aanleg eu 
de exploitatie van den stoom-tramway van Zuid-
broek over Muntendam, Veendam en Wildervunk 
naar Stadskanaal, is 2 ton gouds, waarvoor 309 
aandeelen van / 250 genomen zijn, makende op 
één na , de eerste der twee seriën, waarin bet 
kapitaal is venleeld. In de stad Groningen zijn tloor 
elf inschrijvers GO aandeelen, te zamen f 17 ,250 , 
genomen. 

Bestuurders en commissarissen zijn mede reeds 
gekozen -

Deurne. De directeur-generaal tier Maatschap
pij tot exploitatie van Staatss[)oorvvegen heeft een 
schrijven gericht aan den burgemeester dezer gemeente, 
waarbij hij zijn dunk betuigt voor de verleende hulp 
en medewerking van alle zijden ondervonden, bij 
gelegenheid van het ongeval alhier. Als blijk van 
wiuudeerhig was daarbijgevocgd een gift van /"100, 
ten behoeve der armen. 

Ook aan den heer Pastoors, geneesheer, is een 
schrijven van dankbetuiging gericht, wegens de uitste
kende zorgen, aau de gewonde trcinbeaiubten besteed. 

Hilversum. Op Maandag 10 Februari e. k. zal 
de bouwgrond, aan de llolbitulsche IJzeren-Spoor
wegmaatschappij toebehoorende, en aao de dorpa-
zijde vim het Stations-buitenplein gelegen, in open
bare veiling verkocht worden. Nu bet Gooi meer 
en meer woon- of tijdelijke verblijfplaats wordt voor 
velen, is de/.e tijding wellicht veler aandacht waard. 

— Wij vestigen de aandacht op de belangrijke 
verknoping van boekwerken, die tien 26 Januari 
eu volgende dagen te Leiden ten huize van den 
boekhandelaar K. J. Bri l l gehouden zal wotden en 
Waarop de in dit blad voorkomende advertentie lie-
trekking heelt. De catalogus is in de Fransche 
taal opgesteld en de verkouping geschiedt onder 
leiding van genoemden heer Bril l eu de heeren 
Frederik Muller SU Co. te Amstenlam. 

Correspondentie. 
Ter voldoening uan een ontvangen schrijven beeft 

tie Rediictic getracht inlichtingen iu te winnen om
trent tic prijsvraag, door het Bestuur der Spaarbank 
te Nijmegen uitgeschreven. Er zijn ongeveer 50 

antwoorden ingekomen, maar meer is hmu* tothe
den van deze zaak niet bekend geworden; zij zul 
voortgaan zich op do hoogte dor mak te stellen en 
den uitslag metbileeleii. 

dun ./. te '/.. Deel uw gevoelen nader luetic, 

dan zal antwoord volgen. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 
Manuring, 12 Jan. 

Weer», tc 11 uren, door het gemeentebestuur: het 
bouwen eener nieuwe school met onderwijzerswouing, 
in bet gehucht Leuken aldaar. 

Nleuwe-Pekela, le 11 uren, voor rekening van II. 
Lubbermau, bij De Grout: het efbrekenvaueonou.de 
en het bouwen vau eeu nieuwe boereubelnitziug. Bil j . 
inz. te 9 uren. 

tiraningen, tc 18'/s ureu, tloor burg. en weth.: 
de levering vnn grenen- en vurenhout ged. *80. (Her-
besteding.) 

'a-Hage, te 1 uur, door het gemeente best.: lo. het 
onderhouden eu gedeeltelijk vernieuwen vnu tie straat-, 
grint-, schelp- en Duinwegen; So. het onderhouden 
vau eenige gebouwen, wacht-, bnindspuitliuizcu en 
brandladders met toebchooren; 00. het rioleeren eu 
borstraten van de Bilderdijk-, Tollens- en Verlengde-
Klnndstmten. 

Monei-u.uii, ten kantore der Roltertlnmsehe Han-
delsvoreenigiiig: bel nuikeu van 2 loodsen, eene af
rastering en bijkomende werken, op de kade lungs dc 
Stieltjesstrant te Fijenoord. 

Dinsdag, IS Jan. 
Lelden, tc 2 uren, tloor tie commissie vuu het R. K . 

Liefdegesticht in tic Bukkerstecg: ecu belangrijke aan-
eu verbouw vuu genoemd geslicht. Iul. bij uen archi
tect Th. Mulkcuhoor. 

w •enaVang, II Jan. 
VrljpNkerh, lc 10 uren, voor Moj. J. Gauikema, 

in bet logement vnu A. Brouwer: het houwen vun 
eeu royaal woonhuis uan den Rijksstraatweg aldaar. 

W i-»rkerae, |c I01/) uren, door bet bestuur tier 
waterkeeriug vnu tien cal. polder Vliete, indedirectie-
keet: bet maken vau werken tot verdediging van thai 
oever van bovengcnoei'ideii cal. polder. 

'a-Hage, te 12 uren, tloor liet ministerie vun water
staat, ten behoeve tier Stnatsspoorwei»m : het mnken 
van eeue loods eu hel afsluiten van een terrein tol 
berging van spoorwcgniuteriulcn hij Nijmegen, l n l . 
bij den hoofdingenieur, te Arnhem en tien waarn. 
scctieiugenicur, te Nijmegen. Ruining ƒ 230(1. 

iJ . rhii . i iKie te 12 uren, bij Wed. De Lijster, iu 
De Hollaudsebe Tuin: bet houwen eener nieuwe 
hoiiwinanswoniiig met nu next: sell uur. l n l . bij ('. 
Knrsseboom, te Rijsoord. 

'a-llage, te 1 uur, tloor bet gemeentebestuur: liet 
onderhoudeu vnu tie schoolgebouwen, woningen en 
schoolmeubeleu, ged. '80. 

Nijmegen, door do architecten Giesitig & Semine-
l ink: het verbouwen vnu perc. uo. 33 inde Burgstraat, 
om in te richten tot café-restaurant, namens G. A . 
Roelofs, aldaar. 

Randrrdag, \ \ Jan. 
BruNNfl, hij den gouverneur Van de Belgische Bank: 

bet vervaardigen van een paalwerk van hout ter lengte 
vau 07 M . 7ii c M . en van 4 dukdalven, om le dienen 
tot bescherming vuu den grooten sptlpijler eu der twee 
daarnevens zijnde pijlers vau du brug, tlie over du 
Rupol tc Boom wonlt gelegd. 

Haarlem, tc J 1 . uren, door bet gemeentebestuur 
van Wornicrvecr, aan bet gebouw van het prov. brst.: 
het bouwen van ccnu school un onderwijzerswouing 
te Wt-stknollendam. Iul. bij deu prov. opzichter vau 
deu waterstaat F. J . Krieger, lt; Alkmaar. Aanw. 
12 Jun. 

4m»t rrriain, Ruysdaelkede 7: bet behnngfrswerk 
voor de 15 heereuhmzen iu de Vossiusstraat (voorin. 
Schapen burgervoorpad ) 

Vrijdag, IO Jan. 
'a-llage, te 1 uur, door het ministerie vnu water

staat: het maken, leveren cn plaatsen van bet benoo
digde ameublement in het postkantoor te 's-Hage. 

I.Ii-litaard, bij den boekli. B. Klazingn: het bemalen 
vau don Lichtaarderpolder. Briefjes iuzendon ouder 
L t . L P . 

Zaterdag, 17 Jan. 
Zaandam, tc 12' , uren, door burg. cn wetb.: lo. 

het onderhoud vnn de straut- eu grintwegen en vnn 
de brik- en stecuglooüugcn, herin- en OS verwerken: 
2o. bet maken van eene brug iu liet Vcnnauingspad 
cn eeue bij bet Krimp; 'io. de leveriug vnn eenige 
houtwaren, l n l . bij den gemeentearebitect. 

l'trecht, te 1 uur, door burg. en wetb.: de levering 
van gegoten-ijzeren gaspijpen, teu dienste vau het 
buizeunet der gasfabriek. 

Utrecht, te 2 ureu, door tic maatschappij tot expl. 
van Staatsspoorwegen, nan liet ceutrnalbureau: bet 
in 2 perceelen leveren vau stalen spoorstaven, stalen 
laschplnten en ijzeren eindpalen, honk- eu schroef
bouten met moeren en moerplnatjes, ten behoove van 
bet vernieuwingsfonds. 

Maandag, IS Jan. 
tm«ie i (Lm,, te 12 uren, door burg. cn weth.: de 

levering vau 11,000 ceutiare Audernachschc keien. 
Amalerdam, te 1 u r e n , door de Hollandsche 

IJzereii-spoorwegmaatscliappij, in Het Vosje: het ma
ken van ecu uicuw remmingwerk ter weerszijden van 
deu middcnpijlcr vnu dc draaibrug van het Spaarne 
te Haarlem, cn het herstellen vun het remniingwerk 
bezijden de Inndhoofdeu altlaar. l n l . op het bureau 
van den ingenieur vau tien weg. Aanw. II Jan., tc 
11 urea. Ramiug ƒ 7S00. 

Leeuwarden, te u r c n > UOOf dc commissie van 
adm. over dc gevangenissen, iu bet buis van tuchti
ging en opsluiting; du levering vau machinaal gespon
nen vlasseu, hieden, wolleu eu katoenen weefgarens, 
benevens blank linuen, best houtskool, blik, geel spart 
en eenige soorten leer, ged. '80. 

Mnidag, S* Jan. 
limn oneen, tc 2 uren, iu De Posthoorn: bet bou

wen van eene villa te Amerongen. l n l . hij tien ar
chitect. M . K. Smit, te Diereu. Aanw. 2 uren vóór 
do bcstetliug. 

Waenadag, SI Jan. 
Den-Benimrl, te 10 uren, ter secretarie: hot leve

ren vun p. ui. 500 M 1 gehorde grint. 
ntavaniisn, le 10 aren, door liet bestuur vnu bet 

cal. wuterscliiip Stuvenisse, in hut Gemeentehuis: bet 
verdedigen vau den onderzeese hen oever door stecn-
beslorluig. Aauw. 14 eu 17 Jan. 

Kraiilngrn, te \i ureu, in bet l lotcl-Frigge: lo , 
bet bouwen van een machine- en ketelhuis met 
schoorsteen, het inmetselen vuu du ketels niet rook
kanalen eu bet leveren van du daartoe benoodigde 
bouwstolfeu; 2o. het makuu vnu filters, voorraad-
bassins, vergaarputteii enz. eu bet leveren vun do 
dunrtoc benoodigde bouwstoffen, eeu on under voor de 
Waterleiding te Groningen. Anuw. 19.)nu., te l i l ureu 

Kalterdam, door deu architect L i G. A. Fo l : het 
bouwen vnu 2 woonhuizen nan tie Scliiekudc O. / . . 
tegenover liet Proveniershuis. 

Vrlra, tloor burg. eu Wetb.: lo. hel werkloon van 
eene uieuwe school te Oude-Moleu; 2o. du levering 

der daartoe benoodigdn materialen, in 2 gedeelten 
So. de verf- en glazcnmukerswcrkcn. Aanw. 19 Jan. 
te 10 uren. 

Ilanderdag, T» Jan. 
Winlrrawjjk, tc 1 uur, door dc Ncdcrl.-WcsU 

Spoorwügmuutschappij, ten roudhuize: bestek no. 45 
locoinolicfloods, vviitcrbezorging en draaischijf 0| 
station Uoeholt. Inl. op liet bureau van den direc
teur-ingenieur tier Maatschappij tu U'iutrrswijk. 

Wrotxaan, te 1 uur, door burg. en wetb.: het 
verdiepou vau een gedeelte van /.ijkunnnl K tot voi 
ming van eene l ig- en losplaats voor zeeschepen, lc 
beboert: dier gemeente. Inl. bij tien ingenieur K. va 
Rijn, te Vel zen. Aanw. 20 Jan., te 10 uren. 

Haarlem, te 8'/l uren, door liet ministerie vun bin 
uen). laken, aan bet gebouw* vau liet prov. bcstiiui 
bet Karig onderhoud vnu- en het doeu vuu eeuige 
herstdliiige.il en vernieuwingen nnn tie gebouwen de 
Rijks-hoogere burgerschool te Alkmaar. Aauw. 1 
Jan., te I uur. Raming ƒ 1050. 

Vrijdag, 33 Jan. 
Middelburg, te 10 uren, door bot ministerie vnn 

waterstaat ons., aan bet gebouw vnn het prov. best, 
lo. bet mnken vnn stconglooiiiig en rijspnkwerk tot 
verdediging vuu de boorden van liet kuiinnl vnn Neu
zen. Aauw. 17 en 19 aan. Raming ƒ20,000; 2o. het 
uitvoeren van werken aau tie knust werkeu eu bel 
wegruimen vun grond uit het kanaal te Bat-van-Gaal 
Aauw. 17 en 19 Jan. Ruining ƒ 8800. 

Zaterdag , 34 Jan, 
iiiiirniirurk, te I uur, doof het bestuur vnn den 

polder Abbenbvoek, in zijne vergaderkamer: perc. 1 
liet bouwen vun een machine- en ketelhuis, schoor
steen en kolenbergplanls; perc. i. het leveren eu 
stellen vau eeu stoompoinpwcrkliiig cn toebchooren. 

Maandag, SS Jan. 
Krrkrade, te 2 ureu, door bet gemeentebestuur; 

hut bouwen van eeu schoolgebouw te Spukholzerhuide. 
Vteenodag, 1** Jan. 

'a-llage, te 1] uren, door het ministerie van vvaier-
stuat ene.: bet plaatsen vnn dukdalven langs den 
rechteroever vnu deu beneden mond vuu dt: Dorisch. 
K i l . Aanw. 24 en 36 Jan. Raming ƒ 4525, 

'••Ilage, te 12 uren, door bet ministerie van water 
stunt, len behoeve der Staatsspoorwegen : het houwen 
van een post- eu telegraafkantoor te Nijvordal. l n l . 
bij den hoofdingenieur te Zwolle. Aanw. 20 en 21 
Jan., telkens te 1 uur. Raming /"21,300. 

Dirkaland, tc 3 uren, door het gemeente best.: bet 
leveren van 1900 M 1 grove oudurhoudsgrint. 

Vrijdag, :ill Jan. 
Mlddrllmrg, tc lt* uren, tloor het ministerie vnu 

Waterstaat enz., nau het gebouw vau het prov. best: 
hef vernieuwen vnn een gedeelte der houten be
schoeiing bij tic voormalige Aksclsclie Snssing. Anuw. 
24 eu 20 Jan. Ruining /*3100. 

Zaterdag, 31 Jan, 
/te, ih/ei-, te l ' / i uren, ten kantore vnn den direc

teur der gasfabriek: de levering van 900,000 K G . 
New-Pelton gaskolen eu 25,<tfX) K G . Schotschu P imie 
gaskolen. 

Uiiiftdag, S lel,, 
i'treeiii. te 2 uren, door de mautsrhuppij tot expl. 

van Staatsspoorwegen, aan het Crntriialhiireau: bet 
maken vnn eeue bekapping op tien los- en lading-
steiger nanst de douuncloods op het stutioiiseniplace-
nieut te Utrecht, ten behoeve van den npoOrwaaj 
Utrecht— Bokstel. Inl. bij den sectieiugenieur tc 
's-Bosch. Aanw. 22 Jan. 

Waenadag, 4 l'ebr. 
'•-llagr, tc 12 ureu, tloor het ministerie vun water

staat enz., teu dienste tier Staatsspoorwegen: het 
makeu vau den onderbouw ceucr groote draaischijf op 
het westelijk gedeelte van het Ceutrnal personen-
station te Amsterdam, ton behoeve v»u deu spoorweg 
vau Nieuwedten naar Amsterdam. Iul. bij den hoofd
ingenieur te Amsterdam. Aanw. 20 cn 28 Jun., tel
kens te 11 uren. Rauiiug ƒ 5 4 0 0 . 

Alloop van Aanbestedingen. 

D E O P M E R K E R — Zaterdag 10 Januari 1880. 

Varinchrm, M Dec: het afbreken der oude ea 
bet maken eener uieuwe brug to Scbelluineu; ingek. 
10 biljetten, als: 
A. F . de Pater, tu Goriuclicui, ƒ 6900 
L . de Gnuif, „ idem „ 6745 
D, Sizoo, „ idem „ 5287 
C. J . Verwey, „ idem „ 5283 
T. W. Wapperom, „ idem „ 5017 
C. Kxalto, „ idem „ 47*4 
B . de Swart, „ Gicseu-Outlkcrk, „ iVM 
C. Muylwijk, „ Gorinchem, „ 4125 
J . A . Brouwer, „ Hardinksveld, „ 4001 
F. G. de Geus, „ idom „ 38S0 

27 Dec: het mnken van een gebouw, inge
richt tot winkelhuis enz., ten behoeve van het zieken
en weduweufouds l 'rovidenti»; ingek. 10 bilj., als: 
L . van Blokland, te Gouda, ƒ 9252. 
B . Muilaart, „ idem „ 9200. 
A . Zwanenburg, „ idem „ 9 1 1 3 . 
J . en W . de Jong, „ idem „ 9073. 
B. van Wingerden, „ idem „ MI.J:.'. 
li. vnu Ottcrloo, „ Wndtlinksveen, „ 8944. 
C. P. W. Dessiug, „ Gouda, m 8800. 
P . Rood Pü., „ idem „ 8585.30 
N . Kouings, „ idem „ 7834. 
J . Smit Jr., „ idem „ 7195. 

Parmerend , 27 Dec: het bouweu vnu 2 woouhuisjes 
in de Beemster, voor N . Brauljcs, onder beheer vau 
den architect 11. P. vun deu Aardweg: ingekomen 
9 bilj , als: 
H . Klaver, te Ilpendam, f 2800 
A . Oudejaus, „ Purmcreud, „ 2783 
P. Brinkman, „ idem „ 2090 
k t Worp, „ idem „ 2490 
P. de Groot, „ idem „ 2448 
A . Pet, „ idem „ 2414 
A . Kisenberger, .. idem „ 2310 
E . de Lange, „ idem „ 2295 
W . Out, „ Beemster, „ 1100 

Heagexand, 27 Dec: bet begriutcn van don weg 
tloor Kropswolde tot uan dc grenzen der gemeen tu 
Zuidhireu; iugek. 7 bilj., als: 
.1. Veldkamp en .1. Klippus, te Bedum, ƒ 20,000 
J . II. Pot, „ Stedum en 

M . Boermn, „ Warfliuizen, „ 25,650 
G. C. M . Rottinghuis, „ Duifzijl un 

S. v. d. Gal Ie, „ Woltersum, „ 21,500 
S. tie With cu 

B. II. llarkeina, „ Groningen, „ 23,513 
A. J . Benninga eu 

S. Kremur, „ Bedui 22.920 
l i . £ . Schellens, „ Schildwoldc 

cn S. J . M . teu Have, „ Helium, „ 22,880 
W'. Bos, „ Zuidbroek en 

P. 11. Dopheide, „ (jnmiiigo 2'l,745 
snack, 27 Dcc.: lo . de herzclting van 203 M . 

sleeughioiing iu tie witterdijkeu vun VVijmbritseradcel 

met bet verhoogen en verzwaren van den dijk enz.; 
miuste inschr. was W . 11. Malden, tc Sueok, voor 
f18,125. 

2o. du leveriug vnu materialen: 
a. 1360 L . zuilenbaznlt: A . M . Latigevcld, tc Har

dinksveld, ƒ13,936; 
b. 300 L . ztuk- en sloristcen: W. Goedkoop Dz., 

te Amsterdam, k ƒ7.77 per last; 
0. 835 L . brik: diversen, ƒ5.21, ƒ 0.09 per last; 
d. 300 M . 4 bij 30 c M . grenen nluuk: De Jong cn 

Fekkes, te Harlingen, '0.42 per M.j 
e. 18,000 bos Guasterlnndsch rijshout: A. Ifaringsma, 

te Sneek, ƒ 1749; 
f. 80 bos wiep en knijpband, 20 hos kruiband, 350 

bos haringhand of latten, 350 bos palen of slaken: 
A. M . Langevcld, ƒ 3 2 5 . 

ile,-.cue, ii, 29 Dec: bet vergrooten van cenc 
laudlKuiwschiiur te Bnkkavcen; minste iuschr. wns 
1). Keuning, tfl Urelerp, voor ƒ 1190. 

-ft-Basrh, '10 Dcc : het onderhoud der gehouwen 
teu dienste van het prov. bestuur over 'S0; minste 
inschr. was P . J . Somers, tc 's-Bosch, voor ƒ 1707. 

'a-HaM-h, 30 Dcc: bet verbouwen vnn een buis, on 
dc Markt, O 400, onder beheer van don architect J . 
Bolsius; ingek. S bilj., uls: 
P. J . Somers, te 's-Bosch, ƒ 9053 
L . Derka, „ idem „ 8500 
L . llurkcns, „ idem „ 8380 
.1. C. Seliollekcns, „ idem „ 8050 
Tb. Dirkt, „ idem „ 799:1 
A. Pijnenburg, „ idem „ 7930 
i i . aarden, „ idem „ '•̂ •>t> 
.]. Steenbergen, „ idem „ 5857 

Hredn, 80 D c c : bet houwen van OCU heerenhuis in 
dc Willemstraat; ingek. II bilj., als: 
it. Wevela, te Breda, ƒ 10,840 
J . v. d. Saudc, „ idem „ 10,500 
1'. Slechtriem, „ idem „ 10,400 
A. v. d. Heide, n idem „ 10,375 
J . v. d. Akker, „ idem „ 10,008 
II. Brandt, „ Oosterhout, „ 10.200 
A. Oomen, „ Breda, „ 10,100 
G. van Kiel , „ Terheiden, „ 10,000 
.1. Voogt, „ Breda, „ 9,945 
Erven Van Riel , „ idem „ 9,899 
F. Krkelens, „ idem ,, 9,567 

Leiden. :t0 Dcc.: hel maken tier gebouwen en 
grond werken feu behoeve vnn liet stoomgemaal te 
Kalwijk, en voor verdieping van bet Katwijkscbe uit-
wnteringskanunl: 

lo perc. 2c |>erc. massa 
S. v. Leeuwen, te leiden 

rn J . Haasnoot, te 
Katwijk, ƒ300,000 

E. S. Reijmer, te Rot
terdam, 358,000 

J. .1. Bekker, tc Lent 
eu A . vuu Setcrs en 
Co., te Nijmegen, 341,800 ƒ 478,000 

T. Swets Az. , tc 
Hardinksveld, 3:10,900 

L. Knlis Kz. , tc Slie
drecht, 890,800 ƒ115,900 

D. Bolier, te Scherpe
nisse en P. P . Serct, 
te sliedrecht. 324,400 

G. Vlot, tu Hardinks
veld en L . Hollander, 
te Oapelle a d Use l , 818,000 
. Smit V I I , to 
Sh'iuwijk, 309,000 

J . v. d. Nadorst, tc 
Strijen, 300,549 79,563 309,500 

L. Brand i >z., to 
Giesendam, 299,500 80,790 384,290 

I. Kooij, te Amstenlam, 294,900 118,000 
W . P . v. d. Laan, te 
Rotterdam cn C . Sterk 
ËLfee Henkelom, 293,200 

II. Wien hoven, te 
Schiedam, 290,000 
i . J . v. d. Stecuboven, 
to Amstenlam, 288,700 
). Volker, te Dordrecht, 288,000 80,000 368,000 

G. Keij, te Rotterdam, 281,500 
tl. Bos Az., lo Dordrecht, 275,000 75,000 318,000 
W. Wustcrhof. Is Weesp, 270,200 
L. Vlasmnn, te Am
sterdam, 268,800 115,000 

1'. Vlasmnn, tc Bode
graven, 268,740 

•I. Visser Gz., tePapen-
tlrccbt en A . J . Schou
ten, te Allen, 213.780 

B. v. d. Boseli, te 
Sclioliiiikwoutic, 111,100 

•'. Haasnoot, lt; Kutwijk 
BB S. vnu leeuwen, 
te Leiden, 105,900 

J . Verschoor en II. 
Zanuen Az , te Am
merstol, 79,100 

II. Bennik H . R z , te 
Vreeswijk, 42,600 

gegund: perc. 1 aan J . Visser Gz. cu A. J . Schouten, 
perc. 2 aan H . Rciiuik H.Rz. 

Hoorn. 30 Doe.: bot verbouwen van liet perecel nnn 
c Kaasmarkt, no. 68 voor dc Westfriescbe Dcposito-
ankj ingek. 13 hilj. , als: 

I- Wijnands, te Hoorn, ƒ 3 1 6 6 . 
Glotisteen, „ idem „ 2825. 

J- Zuijhnakcr, „ idem „ 2739. 
J . Peereboom, „ idem „ 2483. 
1'. J . Blauw, ,] idem „ 2456. 
kt Godvliet, „ idem „ 2429.90 
J . v. d. Berg, „ idem „ 2427. 
0. .1. de Vries, „ idem „ 2398. 
J- Rustenburg, „ idem „ 2383. 
H. Bakker, „ idem „ 2243. 
A. Moolcnuar, „ idem ,, 2209. 
H. L,keii.au. „ idem „ 2186. 
H. Vollewens, „ idem „ 2120. 
K'gund. 

Hunt Taart, 30 Dcc : het maken cn stellen vnu ecu 
•toomgemaal voor bet waterschap Honswijk: lo. dc 
naehinerien; iugek. 13 bilj., nis: 
knninkl. fabriek, tc Ainsterdnm, ƒ 10,500. 
'es Ateliers du 

Brubnnt, „ Rotterdam, „ 9,900. 
Van Wageningen cn 

Kuijser, „ Dordrecht, „ 9,533. 
"'br. Schutte, „ Amsterdam, „ 9,000. 
«aeobinenheu Actien-

Gesullschnft Uuion, „ Ksscu, „ 8,620. 
'br. Ledeboei, „ Home, „ 8,570. 
nu en Bauduiu, „ Dordrecht, „ 8,450. 

»pp en Co., „ Kuschedé „ 7,777.77 
'c Jongh cn Co.. „ Oudewater, „ 7,700. 

| Ibillink, „ Brussel, „ 7,550. 
v nirtl , van Duid cn 

- D e KruijlT, „ Dclfshuven, „ 6,985. 
"idker, Stroiiek cu 

Vuu helden, „ Rotterdnm, „ 0,300. 
'Usijii cn Co., „ Gouda, „ 5,990. 

2o. dc gebouwen; ingek. 13 bilj., als: 
J . do Bruijn, te Rotterdam, / 8052 
J . Bouwman, „ Uselstein, „ 7977 
W. Lammcrs, „ Strijou, „ 7016 
J . Kranendonk, „ Dordrecht, „ 7590 
Wclsinck, „ Woerden, „ 7687 
G. J dn Baan, » Uselstein, „ 7390 
A. van Tilburg, „ Zoeterwoude, „ 6754 
.1. d l W i l , „ Monlfoort, „ 6121 
C. cu G. Verwcij. „ Mijdrucbl. „ 0392 
R. vau Gulik, „ Monlfoort, m 5998 
C. Bodegraven, „ Linschoten, „ 5853 
C. v. d. Berg, „ Boskoop, „ 5650 
G. dc Goederen, „ Linschoten, „ 5555 

Aaplngedam, 30 Dcc- hel afbreken en herbouwen 
van een logement, met verlimniering van den doorril 
cu schuur voor 1. Lever, onder beheer van tien ar
chitect D. Kramer; ingek. 8 bilj., als: 
K. Nieland, tc Wirdum, f 4350 
K. Burcma, „ Appingetlam, „ 4264 
11. Stevens, „ idem „ 3995 
0. Hangulbrook, „ idem „ 3900 
.1. Wildeboer, „ ' Ipwierdc, „ 3634 
II. Kuikuiaii, „ Appingednin, „ 3555 
W. Scbeltcns, „ Bierum, „ 3245 
T. Brons. „ Wagcuborgcn, „ 3045 

Haarlem, 31 Dcc.: liet verrichten vau onderhouds
werken aan de stndsgubouwcn ouz.; minste inschrij
vers waren : 

stndsgehouvven: J . P. A. Nelissen, voor ƒ5550 ; 
dc OS huurhuizen vnn bet voormalig oude-man nou-

huis: S. B. Poyru, voor ƒ 2 7 1 . 5 0 ; 
schoolgebouwen : H . van Ks, voor ƒ 1996; 
houten en steenen bruggen : B. Zuitiiof, voor f 8375; 
houten wallen: Verhagen en Van 't Woud, voor 

ƒ 1300; 
steenen wallen: Gebr. Vau N i c l , voor ƒ 1175; 
Bronwersliofje: S. B. Pcvru, voor ƒ160.50; 
di Brouwersvaart: deselrae, voor/888.60: 
buiten d l stad gelegen werken: dezelfde, voor 

/ 271.50; 
dc Leidsel.cvnart: B. Zuidhof, voor ƒ 1437; 
dc Ainstcrduiuschcv.'iart; dezelfde, voor ƒ 580. 
/.ot ten, i Jan.: minste inschrijvers voor dc levering 

van houtwurun eu andere materialen auu de gemeente 
waron : 

perc. 1, beznagd eikenhout: O, J . Vcrburgt, voor 
ƒ83.50 per M 3 ; 

perc. 2, heilagen idem: A. G. Wüers eu Zn., voor 
/ 89 per M 3 ; 

perc. 3, Sehulz eu Co.: a. bozaagd Ncrva greucu-
hout, ƒ35.IK), b. idem Amorikaansch idem, ƒ49 .50 ; 

perc 4, beaaagd varenhout: dezelfden, voor ƒ20 .90 
[Mir M 3 ; 

perc. 5, bezon?.! Tuclitcnliout: A . G. Wijers cn Zu., 
voor f 40 por N l 1 ; 

perc. 6, ruw idem: tleztdfilen, viKir ƒ 2 1 per M 3 ; 
7, verwerken van oud ijzer, / 1 0 j perc. 8, a. 

gewoon Éngelscb ijzer, fi7, b. best Kugelscb patent-
nier, ƒ 3 3 ; nerc. 9, bost Zweedscb ijzer, ƒ 3 8 ; perc. 
10, nagels, bouten en krammen, ƒ 0 0 , a l m per 100 
K G . , W . Meijerink; 

perc. 11, a. ongetcerd touwwerk, ƒ 0 . 7 5 , b. geteerd 
idem, ƒ 0 . 5 0 , e. marlijn, /*0.75, alles per K G . , G. van 
tier Worp; 

perc. 12, verfwaren: G, II. Voskamp, voor ƒ203 .46 . 
2o. het leveren vau 200 eikenhouten privaattouiieu: 

A. Stigler, tc Rotterdam, voor ƒ 7 2 5 . 

midrrvank, 3 Jan.: bet bouwen vnu een post- cu 
lelegraafkantoor; ingek. 9 bilj., als: 
K . Scbiere, te Boornbcrgum, ƒ 12,395. 
A. Sclireudcr, „ Hoogezand, „ 11,750. 
11. Bulder, „ Wildervank, „ 10,799.95 
II. H u l l i n g A J.Smit, „ idem „ 10,780. 
K. Holthuis, „ Nieuwc-Pekola, „ 10,590. 
P. Bos, „ Veendam, „ 10,555. 
G. Steentjes, „ Wiltlervank, „ 10,500. 
L . J . Prummel, „ idem „ 10,496. 
1. K. Prummel, „ idom „ 10,400. 
gegund. 

'a-llage, 5 Jan.: de levering vau dou metalen boven
bouw van 4S bruggen, ten dienste der Staatsspoor-

/ 129,000 
wegen op Java; ingek. 13 bi Ij , a ls : 
Cnij en Co., lc Parijs, 
Ned. Stoo • boot mant-

schappij, „ Rotterdam, „ 113,000 
Nicuise eu Delcuve, „ Ln Louvicre, „ 111,275 
Kouigl. Mascbiiieiibau 

Actieii-Gesollscbuft, „ Bayenlbnl, „ 105,f>00 
F. Kloos en Zonen, „ Alblassoriiam, „ 104,000 
Gutc- lloffnungsliütte 

Actiën-Verein, „ Obcrhauseu, „ 99,900 
Ap]>leby Brothers, „ Ixinden, „ 95,450 
Gebr. Bcnkiuser, „ Furtheim, „ 92,000 
Union Actien-Gcsellschaft 

f. Bergbau u. Hutten-
belricb, „ Duisburg, „ 88,478 

Ma-el,in< al'abrik Deutecb-
land, „ Dortmund, „ 87,850 

Mnschinenbau Acticn-Ge-
sellscbaft Uuion, „ Ksseu, „ 87,750 

Aelten-Gescllscliafl vorm. 
Hurkort, „ Duisburg, „ 81,930 

Société anonyme des 
travans publics dc la 
Dylc ct du Baccnlau, „ Parijs, „ 80,6.10 
Delft, 7 Jan.: dc levering aan dc artillerie-stniicl-

eu coustructiemagnzijneu vun 100,000 K G . grove hng. 
steenkolen; iiiinstc inschr. waron W. Hoven on Zn., 
n f 15.16 per 1000 K G . 

HIaaaterxande, 7 Jan.: het uitvoeren van eeuige 
buitengewone werken tot oevurverdudigiug van bet 
cal, waterschap Walsoorden; minste inschr. was D. 
Tholcns, te Hoek, voor ƒ 6 3 0 0 . 

Vervolg der lierichten en Mededeelingen. 
B I N N E N L A N D . 

Utrecht. In eene vergadering vau het Departe
ment tier Maatschappij van Nijverheid wenf door 
den In-er J . Kalff, directeur der publieke werken te 
Amsleitlam , het vvooitl gevoerd over het door hein 
uitgewerkt plan Uit hut maken eener verbinding tus-
sehen de Waal en het Noord zeekanaal. 

Op den voorgrond stelde spreker, tlat dccommis-
sien van Rijks-ingonieui-s belemmerd waren in hare 
werkzaamheden, doordien baar was opgedragen plans 
in bepaalde richting te onderzoeken en daarover tc 
mpporteeren, instede tlat haar was opgedragen een 
plan te leveren voor tien besten waterweg van «le 
Waal naar liet Noord zet 'kanaal. I looi' tie commissie 
aan de Gel.lei-sche Vallei te binden, hol men etui 
plan gekregen, tlat noch VOOT de scheepvaart, noch 
voor tie afwatering gaf', wat men voor oen werk 
van zooveel kosten eischen mocht, en dut voor tie 
defensie v,td nadeelen , tegen MOT t wij leiachtige voor
deelen voor den handel oplevert. 

Als men , nu hel kanaal door de Gcldci-sche Vallei 
eenmaal van de baan is , vraagt, wat bet beste ka

naal is, komt men tot cenc andere richting, dan 
die door tie Geldersche Val le i , tlie zich zelf uitstekend 
best zou kunnen helpen, uls men muur wilde afzien 
van de ho|«dooze poging, om de eischen der scheep
vaart met die der afwatering te verbinden. Op den 
ei-i li dier vereeniging, al gold het dan OOg maai
de praam vaart, zijn steeds alle plans tot verbetering 
in tb: Geldersche Vallei afgestuit en uit zou men er 
de groote Rijuschepon brengen! 

Dc voor het nu verworpen kanaalplan aangeduide 
eindpunten te Amsterdam en bij Dndewaurd keurt 
ook spreker — die met zijn plan Auiüteidam's I»'-
laug eu niet dal van Utrecht op het oog bail — 
gixül. Om met de minste fiezvvaren uit Amsterdam 
te komen is maar één punt geschikt, nl . de mond 
van hei Oosterkaiianl aan den Paardenboek benoor
den Zeeburg. Dodcvvaard is geschikt, omdat 't bot 
laagste punt is, waar men een doorgaande diepte 
van 30 decimeter heeft, die zóó tet ongeveer Ni j 
megen blijft. 

Ofschoon het eens zijnde met tie eischen vau den 
ilijkstiH'1 der Over-Veluwe, is het, nu de vorige 
Regeering daaraan toegegeven heeft, liet veiligst, 
zich tlniiriiau tu houden en dus ook voor het punt, 
waar de Unge tloor bat kanaal wordt gesneden, het 
punt vau het vroeger regeeiingsplan te behouden en 
zich tot het mu\huum|ieil van 2.50 |- A P . te be
palen. — Thans komt er echter verschil. Wanneer 
men tie beste richting zoekt, vindt men bet beste 
punt van overgang hij Amerongen, waar men, ter
wijl overal tie rivierbodem veranderlijk i s , en diepten 
in ondiepten veranderen en omgekeerd, reeds sinds 
1839 bestendig dezelltle diepte heeft en wel eeue 
die]te, zoo groot als de commissie die voor haar 
plai.s nootlig achtte. 

Dit punt beneden het [ngensche Veerhuis, geeft 
bovendpWj het Voordeel, dat ds tiaar te maken sluis 
het grootste deel des jnai-s en wel het meest iu tien 
tijd dat er gevaren wonlt, OJMUI zal kunnen zijn, 
terwijl de sluis in het vroeger plan bijna altijd ge
sloten zmi moeten wezen. Bovendien loopt nu het 
kanaal door een polder, Marsch, Lecde en Oude-
waard, die bestemtI is, om hij hooge waterstanden 
in te breken. Het graven van het kanaal geeft ge
legenheid om den haudijk van de Neder-Betuwe, die 
hier zwak cn slecht is, tc verbeteren. 

De te volgen richting snijdt den spoorweg Dor
drecht -Kis t . Die bestaat nog niet, en daarom kan 
men er nog van maken wat men wil. Men make 
derhalve geen beweeglmn?, maar eeu vaste brug over 
het kanaal. Beweegbare bruggen zijn lastig en be
lemmerend voor ile scheepvaart, maar bovendien lastig 
en gevaarlijk voor het apoorwttgverkeer. Nu kun uien 
hier gemakkelijk een vaste brug maken , want dooi
de daarvoor noodige ophooging van den grond be
komt men weder eene uitmuntende gelegenheid, om 
den voor hel kanaal uitgegraven grond kwijt te 
wonlen. 

Van Amerongen loopt hut kanaal, met vermijding 
tier kostbare buitengoederen, beoosten en bewesten 
Doorn, tloor weinig kostbare gronden, snijdt den 
striuitweg vnn Driebergen en Doen en koml op on
geveer 1500 M . bezuiden het punt, waar de Rijn-
sjworweg gesneden moet wonlen, ter plaatse, waar 
het totdutver gehouden peil gebracht moet worden 
op het |.eil van hel Noordzeekanaal. Dat geschiedt 
door een gekoppelde sluis, waardoor men het |«eil 
van bat pand, waar het gewoonlijk afwisselt vnn 
5.70 tol 4.00 - f A P . brengt Opdat, waar het wis
selt tusschen A . P . en 0.60 — A . P . , zijnde het peil 
van het Noordzeekanaal, zoodat tie sluis hij Dóde-
waard eu die bij Driebergen iu den regel de eenigen 
zullen zijn, waardoor moet wonlen geschut. 

Hij Driebergen krijgt men door een kleine ophoo
ging van den Rijnspoorweg gelegenheid om een 
vaste, inplaats van een beweegbare brug te maken. 
Voor tlie brug ontwierp spreker een type, dat tevens 
tot dooi rit gelegenheid geeft eu voor twee jaagpaden 
en twee rijwegen ruimte biedt. 

Van tien Rijnsjworweg wordt het kanaal doorge
trokken tloor woeste gronden naar de Bilt en van 
de Bilt naar Soestdijk. Het Centraals|K>or wonlt 
gesneden bij de Bilt. Om hier ook weer een vaste 
brug te kunnen bekomen, is een aanzienlijke opium-
ging noodig, die de halte dc Bilt mee omhoog neemt. 
Toch verwacht spreker, dat ook hier de s[x>orweg-
ingonieurs Hover met die ophooging een vaste brug, 
dan een beweegbare zonder ophooging zullen ver
langen. 

Door een voor kanaalaanlcg zeer geschikt terrein 
komt men over den straatweg Hilversum—Baarn 
bij deu Oosterspoorweg, die mede, om een vaste 
brug te bekomen, een niet onbelangrijke ophooging 
Iwhoeft. Van dien spoorweg echter weet spreker nu 
reeds, dat men ann een vaste brug lmven eeu be
weegbare de voorkeur geeft. Verderop is men van 
spoorwegen vrij en richt spi-cker zijn kanaal midden 
door de Naardervaurt en de Naardermeer haan, op 
het punt van uitgang. 

Om met een enkel kanaalpand van Driebergen 
naar het Noordzeekaiiaal te komen, moet men de 
Vecht Dader het kanaal doorleiden of in het kanaal 
opnemen. Spreker geeft de voorkeur aan het laatste, 
wat hem tevens dê gelegenheid geeft, de Vecht als 
vaarwater en als loozingsltoezeiu te verbeteren, zoo
als uitvoerig werd aangetoond. 

Oni tegen te hooge Vecht.standen iu tijden van 
waterbezvvaar verzekeid te zijn, moet een stoomge
maal van 240 paardekracht worden geplaatst weste
lijk van den EUetpolder. 

Door do inrichting vau zijn kanaal heeft spreker 
ook do lokaalvaart willen baten, dewijl alvvnt van 
de Vecht naar Amsterdam la-stemd is , het kanaal 
zal kiezen. 

Out Utrecht te helpen, kan man in het kanaal 
een zijtak maken, van het punt, waar het hoofd
kanaal den straatweg vau tb: Bilt naar Amersfoort 
snijdt, eerst mat een kiijmmiiig van 1000 M.s t raa l 
eu daarna iu een rechte lijn gericht op het midden 
van het lort Blauwkapel, voorts zuidwaarts, Injun 
evenwijdig met tien Centraals|Hx»rweg, in de Vecht 
uit te komen. Dit punt is ook door het Utivchtsche 
comité als paui van uitgang gekozen. Men krijgt 
een niet te vermijden Iwweeghnre s|H>orvvegbrtig, 
maar dat is een gevolg van de omstandigheid, dat 

Utrecht mndom met spoorwegen omgeven is, terwijl 
tie forten en de kosilmarheid der gronden belangrijke 
ophnogingen verbieden. In hetzelfde geval verkeert 
Amsterdam, waar men nok noodzakelijk, om aan 
het kanaal tc komen, eeu beweegbare brug moet 
passceren. Over 't geheel komt Utrecht's toestand 
overeen met dien van Amstenlam, dewijl het ont
worpen kanaal niet op Amsterdam, mam- op het 
Noordzeokanaal gericht is. 

Spreken kanaal beantwoordt beter dan dat door 
de Geldersche Vallei aan dc eischen der defensie, 
liet zal eer minder dan meer kosten, nl. 17.4 mil
lioen; terwijl het kanaal dun- de Geldersche Vallei 
oj) 18 millioen is geraamd. Dan heeft spreker in 
zijn raming nog 9 ton voor onvoorziene uitgaven 
opgenomen en alle kosten ruim berekend. 

Tegen de belangrijke grondverplaatsing, die noodig 
is , ficsljiat tegenwoordig geen bezwaar meer, even
min als tegen bet makeu van een sluis met hooge 
schutting. 

De tijtl van uitvoering raamde spreker op 4 jaar. 

Varia. 
Onder den naam Ftusseisen brengt Krupp , te 

Kssen, sintls kort een weeke staalsoort in den 
handel, die op het beste Zvveedscbe houtskoolijzer 
gelijken moet. Dergelijk te Creuzot vervaardigd 
FluBseisen, met 0.10% koolstof, wordt sedert 1873 
bij tie Fransche •Oernacht voor profiel-ijzer en ma-
chinedeelen aangewend. De Fransche marine eischt 
vnu deze bouwstof een uitrek kings vastheid van 35— 
45 K G . por vierk. mM. Ken proefstatf, die kei-s-
roodgloeiend in water van 18° C. gedompeld woidt, 
moet zich 180° laten ombuigen zonder een scheur 
te vertonnen. CJ 

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

J F t o d a c t i c 

van genoemd Weekblad. 

T o t V r i j f h i j » - - i i \ o n t l I M > Ü « - I I ui-c-n 

worden advertentien voor het eerstvolgend nom
mer aangenomen. 

Advertentien. 

Ü
F. COMMISSIE tot liet bestuur over Je Kerk
gebouwen , Goederen, Fondnn en Inkomsten 
hij i!r Neilenliiilsche Hervormde Gemeente al

hier, lieel't de eer ter kennis van bdmghebtMndMl 
te lirencon, ilal op zijn verzoek aan ilen Heer 
P. J. HAMER Doder ilankln'l i i i»in v voor lang-
dnrina dienst, eervol ontslag is verleend als 
Architect over de Kerkgebouwen, cn dat als 
» . , . l an i K i - benoemd de Heer A. J. VAN B E E K 
en uls Oinjetcr de Heer F. W. V A N DER KOLK. 

Dr Commissie voornoemd, 
J . l l t i U M M E L K A M P , 

FoofSttte>. 
J . \ V . I I O L Z M A N N , 

Secretaris. 
Amsterdam, 1 Januarij , 8 8 0 . 

Aanbesteding. 
Op It'oensdag tien Si*** Junuari 1880, des mid

dags te 12 uren, zal in het Hotel F I U Ü G E te Gro-
nimjen winden aanbesteed: 

l o . Het bouwen van een machine- en 
ketelhuis met schoorsteen, het in
metselen van de ketels met rookka
nalen en het leveren van de daartoe 
benoodigde bouwstoffen, en 

S a Het maken van filters, voorraadbas-
sins, vergaarputten, enz. en het le
veren van de daartoe benoodigde 
bouwstoffen. 

Een en ander voor de Waterleiding te 
Groningen. 

De besteding heeft plaats iu twee |iurceelen en 
in massa. 

Bestekken zijn ietleren Werkdag van 10 tot 1 uur 
tegen betaling van '25 cent verkrijgbaar bij de Hee
ren BURNS E N H O S E N K o T T E R , Buvcnbenjstraat 
te Arnhem en aan het Bureau der Waterleiding, 
Habenhuuptstraat, Z. 208 te Groningen, alwaar 
ook de teekeiiingeu ter visie liggen. 

De aanwijzing in loco zal plaats vinden op Maan
dag tien 1!) Januari 1880 , des voormiddags te 10 men. 

Nederlandscli-Westfaalsche 

S P 0 0 R W E G - M A A T S C H A P I M J . 
Lijn Winterswijk—Bocholt. 

Aanbesteding 
Op Donderdag den 22 Januarij 1880, ties na

middags ten één ure, ten Raadhuize lc Winters* 
teijk van: 

Itaitek no, 45 , 
Locomotiefioods, waterbezorging en 

onderbouw eener draaischijf op sta
tion Bocholt. 

De instdi rij vings billet ten moeten uiterlijk vóór het 
uur tier besteding vrachtvrij worden liezorgd ten 
Raatlhiii/.e te Winterwak, 

Inlichtingen worden gegeven door den Directeur-
Ingenieur der Maatschappij tu Winterswijk, bij 
wien tevens het Bestek met hij behooren op franco 
aanvrage en tegen butuling van j 2.40 verkrijgbaar is. 

deu 2 ^ 3 , * 1879. D E DIRECTIE. 
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D E O P M E R K E R - Zaterdag 1(1 Januari 1880. 

Openbare Aanbesteding. 
B U R G E M E E S T E R en W E T H 0 Ü D E H 8 der ge

meente AMSTERDAM u i l e n op Maandag 19 
Januari 1880, ten 12 ure des middags, op het 
Raadhuis, in hot openbaar eu hij enkele inschrijving 
doen aanbesteden : 

het leveren van 11.000 centiaren An 
dernachsche KEIEN. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn uitsluitend 
te 'erk rijgen ter Drukkerij der gemeente tegen be
taling van 90 Cents. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden aan 
bet bureau van den Stads-Ingenieur, op het Raad
huis , kamer i i " . 9 2 , des morgeus van 1 0 — 1 2 ure. 

Burgemeester en Wethouders voorn., 
Amsterdam, VAN TIENHOVEN. 

0 Januari 1 8 8 0 . De Secretaris, 
U E N E U F V 1 L L E . 

ROTTE RDAMSCHE 
HA>iDELSVEREEI>IGIN(j. 

AANBESTEDING 
van het maken van T W E E LOODSEN, 

eene AFRASTERING en bijkomende 
W E R K E N , op de Kade langa de Stiel
tjesstraat te Feijenoord. 

De inschrijvingen wonlen ingewacht vóór of 
ofi den 1 2 Januari 1 8 8 0 , ten kantore der Itor-
1 i i.: i '• '- '! i I I A N I I K I . S V K K Ë K M U I . N U , Poortgebouw te 
FeUenoord, Rotterdam. 

bestek en voorwitardeu z i jn , tegen betaling van 
f I.-—, verkrijgbaar, vun tien ~> Januari 1 8 8 0 al ' , 
ten kantore der Rotterdamse/ie llundelsvereeniging 
en ter drukkerij van J . D E J O N G , Wijnstraat No. 84, 
te Botterdam. 

DE DIRECTIE. 

E D . G . A . FOL, Architekt te Rotterdam, is voor
nemens 

A A N T E B E S T E D E N ; 
lift liouw.'ii van 

T W E E W O O N H U I Z E N 
aan de Scbiekaile (>. Z . tegenover het Proveniershuis, 
Gedrukte teekeningen en bestekken zijn ü ƒ3.50 per 
stel verkrijgbaar aan bel Kantoor Hoogstraat 240. 

lie inschrijvingsbiljetten worden ingewacht vóór 
•d' op Woensdag 21 Januari. De tijd vau beraad 
is bepaald op ."> dagen, waarna aau de inschrijvers 
bel resultaat zal worden medegedeeld. 

Onze Machines wonlen gebruikt door de Heeren : 
DORICKS ft G E L D KNS te Druten; V A N DER 
W E D D E N ft DE KKUYFF le Nijmegen en dooi
de Soeiété anongme iles Tuilenes d* Jicht, 

B O U L E T Jü>Machiiie-Kabrikautcii 
28 rue des Jücluses St.-Martin 

P A R I J S . 
Volledige inrichtingen van Fabrieken voor alle 

soorten van poreelsjn en aardewerk. Heer dan 
duizend dezer machines zijn zoowel in Krank rijk 
als in het lluitenlaiid iu werking. 

He « r i l l i i s t r m - i l e C a t a l o g u s w o r d t op franco 

I H T T t n f ranco loegezo i i i l fn . 

B. HOLSBOER, te Arnhem. 
I M W . Z i l v r r r n M e d a i l l e v o o r W a t e r -

I M H - l n o t r u H i e n t e a . 
I s 71». H o o K i t e o n d e r n r b e i d l D K v o o r W a 

t e r p a n - e n M o e k i n e e t - l n f l t r u u i e n t e n . 

Voorts: E Q U E I I R E S , I I A K E N S , M E E T K E T T I N -
Ü E N , P A S S E R U O O Z E N , enz. enz. 

Mo/aik 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 , COHRI-
H O R S , W A R A N D A ' S , en/., alsmede ÜEKLEED1NU 
nn HOREN, T E G E L S voor U L U E M U A K K E N cn 
P A N E E L W E R K enz. 

Uitsluitend Agentschap van Haw i ('°. 
voor iNederïand en deszelfs Koloniën 

G . J . o o n , 

F i r m a A N T . D E W I L D , 
Fcluteinaakcrshaveti A ' u . 69 en lufferstraat iV u . 56. 

R O T T E R D A M . 

V E K K O O P I N G 
26 Januari 1SS0 en volgende dagen, 

ten huize vun ile firma E. J. B R I L L , tc LEIDES, 
van tiet 2' gedeelte der lieluiurrijkc Ribliotlieck 

nag.liiU'li iloor wijlen 

Dr. 0. W. H. v. K A A T H O V E N . 
H E V A T T E N D K O. A . 

Eene schoone verzameling zoowel oude als nieuwere 
werken over Teeken , Schilder- en Beeldhouw
kunst. — Godsd.. Burgerl. en Landelijke 
Bouwkunde. — Scheepsbouw, enz. — Eene 
rijke verzameling van werken over Letterkunde 
(waarbij eene kemige collectie der werkeu van J. V A N 
LENNEP). — Bene zeldzame collectie van Biogra-
phieën. Prachtwerken. — Ken kapitale 
Kunsttafel, Kunstkasten, enz. 
jJnT"" lie Catalogus is op franco aanvrage verkrijg-
iKiur a S O Cents. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
iVoor rekening van den Staat.) 

Op Dingsdag den 3ieD Februari 1 8 8 0 , des na
middags ton 2 ure, aau het Centraal bureau dei-
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n° . 253. 
Het maken van eene bekapping op den 

los- en ladingsteiger naast de douane
loods op het stations-emplacement 
te Utrecht, ten behoeve van den 
spoorweg van Utrecht naar Boxtel. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, vol
gens Ar t . l i t van het bestek. 

Het bestek ligt van den G d e o Januari 1880 ter 
lezing aan bet (Jenti-aalbureau bij de Moi-eelse Laan 
en aan bel bureau van den Sectie-Ingenieur tc 'e Her
logenbosch en is op franco aanvraag op gemelde 
plaatsen tc bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Sectie-
Ingenieur voornoemd. 

De uaiiwij/iiig op het terrein /al geschieden dcu 
BS**" Januari 1880. 

Utrecht, den 5 d e » Januari 1880. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
( V E R N I F i U W I X G S F O N D S . ) 

Op Zaterdag den i 7 * " Januari 1880 , des na
middags teu 2 ure, aan het Centraalbureau dei' 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
bij dc Moi-eelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek u°. 37. 
Het in twee perceelen leveren van 

Stalen Spoorstaven, Stalen Lasch-
platen en IJzeren Eindplaten, Haak-
en Schroefbouten met Moeren en 
Moer plaatjes. 

De bestelling geschiedt bij enkele inschi-ijving, 
volgens art. 2 2 van het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 5*" Januari 1880 lei-
lezing aau het Centraalbureau bij de Moreelse Laan 
en uan de bureaux vun de Sectie-Ingenieurs tc Mep
pol en Rotterdam en is op franco aanvraag op 
gemelde plaatsen te bekomen. 

Inlichtingen wonlen gegeven op het Centraalbu
reau der Maatschappij en door de Seclie-Iiigenieurs 
voornoemd. 

Utrecht, den 3d*» Januari 1880. 

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 

V A X 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 

> o A ; . . ' . i i i u : - ' ! * ^ i ' ' " " verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld : 

F O L K E R S & C". te Amsterdam, 
door wie ook tot liet leggen van vloaren inlichtingen worden verstrekt en orders n o r gel t .Veder-
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de Fabriek, lleliweg N " . 3 , te Amtttrdam. 

De Directeur W. P. WALSH. 

MCHMANN & VAN L E E U W E N , " 
Mozaïk-Cement-Tegel-, Kunstmarmer- en Bouw

materialen-Fabriek. 
S L O T E R D I J K . toij AxxistejrdAria.. 

Bevelen onze uit echt Portland-Cement vervaardigde C e m e n t Tege l s aan in alle kleuren en dessins, 
enkel en in Mozaikvorm, tot het bevloeren vnn Kerken, Gewelven], Lusthoven, Paviljoens, Balkons, Voor
huizen, Galerijen, Kustplaatsen, Gangen, Badkamers, Keukens, Trottoirs, Wandelwegen, enz, 

Cement dakbekleedingen In alle kiemen, tegen alle weersgesteldheden bestand en 1/5 lichter dan 
dc gewone Dakpannen. 

Herstelling van Cementvloeren up Beton-onderlagen voor Spoorweg-Stations, Fabrieken, Werkplaat
sen, Zolders, Magazijnen, Terrassen; bijzonder geschikt voor Slachthuizen, Stallen, Schietbanen en Labo
ratoriums, in nlle soorten. 

Terras-bevloeringen (Kunst marmer) in alle kleuren en dessins; voorts geruide Vloenm Voor Trottoirs, 
Ingangen, i tolsteden, enz. 

Kanaal-bevloeringen, Water-reservmi-s, Fonteinkonunen, Paarden- eu Koe-kribben, Badkuipen, Scb.su-
stsen steenen. Mozaik-Cement-Tegels voor Wand- en Zuilen Ivkleeding. — Voorts alle in het Bouwvak 
voorkomende voorwerpen , volgens opgave of teekening. 

Geïllustreerde Monsterboeken wonlen, zoowel van onderscheidene Bevloeringen , Dukl>cklecdingeu. 
Terrassen, enz., op directe aanvrage gratis en franco toegezonden. 

Ventere inlichtingen te bekomen aan de Fabriek. 

Voortdurende Internationale 
Tentoonstelling van Voort

brengselen van Kunst en 
Nijverheid. 

Nmlere inlich
tingen zijn te ver
krijgen bij den lieer 

ERNEST ÜE II.H.U. 
Palais dn M i d i , le Jirussel, 

tn i n N e d e r l a n d i>ij d« 
I leuren 

F. W. VAN G E I T J G A , 
I n g e n i e u r te A r n l i c u i , 

J . STEMBERG, 
Dir. van „Het Vaderland" 

J A A R L I J K S C H E HUURPRIJS 5 0 
f m n r n per vierk. Meter op den 

plattegrond; 9 5 f r i u i c N par 
vierk. Meter op den muur. 

Opening 1 Mei 1880. 

ERVEST DE BAVAÏ 

te 's G r a v e n hage. 

A R K E T V L O E R E N 
rn Tegels In alle stertel. 

UE LI NT ft O., Haringvliet 7, Botterdam. 

LOUIS GOFFIN & C1E. 
R . T J E D A B T O I 8 I O . 

L U I K . 
Eigenaars en exploitanten van H A R D S T E E N - en 

Nan K E I J E N G K O E V E N . 

G A S - Z U I V E R I N G 
door het gebruik van ijzer-oxyde, geleverd door de 
Ga» Purification and Chemical C*. Limited London. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en Oost-Indië 

W. Hoven en Zoon, Rotterdam, 
bij wien bijzonderheden eu prijsopgaven verkrijg
baar zijn. 

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 G H 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 D * D E P 6 T VAM D l 
N E D K H L . K U N S T - Z A N D S T E K N F A B R 1 E K , Fulek-
•traat no. 4 9 , AMSTERDAM. 

FAIIIIIEh DE IIOLLWDSCIIEIJSSEL 
D E J O I « H & € ° . 

C l v l o l - I n x o n l o u r s t e O u d e w a t e r , 
leveren eu vervaardigen in den kortst inogelijken tijd nlle soorten van S t o o m b a f f g . r m o l e n s iu hout. ol' 
ijzerronstructie, volgeim eigen .ynteeut, gesi-hikt voor elke diepte en oplnengst van 150 tot 2IIU0 M J 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 . K . i m a o h l n * . . 
• t o 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 - cn B i a s e o n . t r u c t i é n enz. 

Ueilrukt hij (>. W . der Wiel ft 0". tc Arnhem. 

Vijftiende Jaargang. N \ 3. Zaterdag 17 Januari 1880. 

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

V O O B 

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 . 
Het Weekblad verschijnt des Zaterdags. 

Het sbünnenieüt bedraagt voor het biutieiilsntl f\M per 8 muudeii uf 
«el bij vooruitbetaling S M gulden per jaar. 
uitbeateUing li cent. 

Afzonderlijke noinuieni by \ nor-

Alle stukken en advertentiën te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentiën uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Advertentiën van 1 -B ngell ƒ 1 . — , daarboven 20 cent voor eiken regel 
plaatsruimte eu 10 rent vuur een bi'wijn nummer. AdverU-utieu Vuur het bui-
tenlaud 27* cent per regi-J. 

U i l VV l l ' M u i , v 
ROTTERDAM. 

ROBFfï & C O M P A N Y ' S STOOMMACHINES, 
nwl Houd bekroond Parijs 1H78, 

voor fabrieken, waterwerken, eni. 
LOCOMOTIEVEN van l ' I I X W A L K E R & Co. 
LOCOMOBIELEN vun 110HEY & 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 B Y B R O T H E R S 
nieuw en te huur.} 

CENTBIPUQAALPOMPEN van verschil
lende afmetingen nieuw en te huur. 

VIJZELS. DOMMEKRACHTEN, K A L K 
MOLENS. POMPEN, GEREEDSCHAP
PEN . S T A L E N SCHOPPEN, gegar.i de 
K R A A N - cu andere KETTINGEN, STOOM-
METERS, AFSLUITERS, K R A N E N cu 
GARNITUREN voor stoom- en waterwcrkluigcn, 
DRIJFRIEMEN. Alles voorradig. 

Prima. PORTLAND CEMENT uil de rubrieken 
dit- lieroemde IIURIIAM C O M P A N Y legen conciu-
mrand. preien. 

Alle» prima kwaliteit en billijke prijzen. 

H. & J. SUYVER. 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

rff- Hollamlstlif Tuin, 
Bikkerstraat 20 en 22. te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S van alle bekende typen 
en reparation aau l.istnande K E T E L S worden in 
den kortst tuogcüjkcil lijd geleveiil cn uilgcviHTil. 

K L O O S & V A N L I M B U R G H . 
KiL'niaars van /mini- rn Tali'lba/all-griieven 

in RIJNPRUISSEN, 

Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 
Straatkeijen, Portland-Cement, 

KALK, B R Ü I S S T K E S , V Ü O K V A S T E STEENES, ENZ. 
Sieuwehaven S.zijde 65, Hotterdnili. 

VLOERDELEN. 
Door de habriekeii »de Amstel" en vde Onrust" 

worden V L O E R D E L E N geschaafd eu geleverd, 
die onzichtbaar gespijkerd kunnen worden en 
niet doorstuiven, iu concurrentie met de buiten-
landsehe geploegden, welke kaatsten bij de minste 
krimping, de naden uit elkander en doorstuiven. 
Lijsten, Architraven. Schutwerk, Uakborden etc. iu 
alle prolieleu, solide bewerkt. 

II. L IJ B R I N K , 
Utrcchtschezijde, Amsterdam. 

L E D E R E N D R I J F R I E M E N 
In nlle iilinrtingiii geheel bewerkt volgens 
Engelsche methode. 

A L E X . A D A M , 
Delft. Fabr. van Leder en Drijfriemen. 

B E R I C H T 
Hel aliannemml drn «elieeler. Jaargang *»"• 

drua* « N T hrl lilni.riili.iMl hij VMI-HIIbetaling 
•Irclila «I UH;>, waarlse Or laraendlng van 

Heen pMtwIiael !•* *»t Iwéraf In êtn l—p *er maand 
^Januari waidt Ingi-uarhl aan het adrea 'mm dr 

Vdmliilslrallr van De «pim-rKer te Arnhem. 
I \—r het bultenlasid la vaeruithetallng van het 
1 aseni.ement verallrht. 

f K E N A L L E R L I E F S T HOEK.IK. 
II. de Parvillc. (lingeries M*M* 

fiJMUt lYishultiemeani»i-\ Exposi
tion univenrlle de 18"K. Ouvnit/e 
orné de 2SI ci'jnrtle*. 5 Vrnnr». 

Vóór eenige weken werd in dit weekblad eeen 
goed en goedkoop boek" van twee Fransche Ingenieurs 
over de jongste wereldtentunnstelling aanbevolen. De 
voornaamste aanmerking, die tegen dat werk kan 
worden gericht, is de karige hoeveelheid afbeeldingen. 
Die aanmerking is echter niet toepasselijk op net 
boekje, waarvan de titel aan het hoofd vau dit op
stel prijkt. De llinke uitgever Rothschild beeft aan 
deu herdruk van De Paiville's artikelen over de ten
toonstelling van IH7H meer dan tweehonderd vijftig 
keurige houtsneden toegevoegd en niettemin het deeltje 
van vierhonderd vijftig bladzijden voor vijf francs 
verkrijgbaar gesteld, liet bevat zelfs meer dan de 
titel belooft, niet allien wetenschap, maar ook zestig 
bladzijden kunst, toogepaet op nijverheid (Manufac
ture de Sèvres, Manufacture des tiohettns), met 
meesterlijke plaatjes. Alsof dit nog niet genoeg was, 
schenkt de vorstelijke uitgever ons enkele gezichten 
o\t Parijs (zooals l Avenue de VObservatoire , het 
Bots de Boulogne, het B is de Vincennes, enz.), 
teekeningen van kerken, raadhuizen, kiosken aldaar, 
ju zelfs van urinoirs, die ik den burgemeesters van 
onze huofd- en onze hofstad ter bestudeering aanbe
veel. De rockers en tnbakfabrikaiiten zullen in het 
lioekjc ook veel wetenswaanligs vinden. Het zal wel 
ounoodig zijn even uitvoerig te wezen als bij de 
aanbeveling van bet werk der twee ingenieurs. Daar
om slechts eenige regels. 

Vroeger wei\l in dit weekblad, naar aanleiding 
vsn een wetensrhnp|**)ijk feuilleton in Le Temps, 
een en ander medegedeeld omtrent de toepassing 
van de geluidsleer op de feest- of concertzaal in het 
Tiocadero. In het derde hoofdstuk van De Daiville 
vindt uien een aanvulling van die miiledeeling, 
waarop ik misschien later afzonderlijk terugkuin, 
wegens de belangrijkheid van het onderwerp, en aan 
het slot iets over een andere nieuwigheid van de 
bouwmeesters: de luchtvervei-sehiiig en de verwar
ming van de iaat 

In het vierde hoofdstuk worden de. voordeeko van 
het stoomwerktuig Corliss en van het Compound-
stelsel uiteengezet De besparing van brandstof daarin 
is aanzienlijk; H">0 gram per paardek each t en | H X 
uur is de toinuloe bereikte uitersts grens der uit
gaven. Er zijn echter gevallen, waarin een meer
dere uitgaaf van eenige dekagram men kolen niet van 
gewicht is. De keuze van een stoom voortbrenger is 
ondergeschikt aau tal van omstandigheden. Dikwijls 
zou het werktuig dat het minst verbrandt niet het 
beste zijn. Men moet iu rekening brengen: de snel
heid van den gang, de plaatsing, de gemakkelijk
heid van onderhoud. de kosten van aausehailing, de 
eenvoudigheid der organen of onderdooien. Ook moet 
men niet vergeten, dat de gezamenlijke uitgaaf be-
staat uit vele elementen: personeel, smeer, herstel
lingen, rente, schulddelging. Men verkiest dikwijls 
terecht boven werktuigen, die als mechanisme den 
hoogsten graad hebben bereikt, eenvoudiger, minder 
kostbare eu minder plaats Inslaande motors. 

Da heer De Parville hoopt in de aanstaande ten
toonstellingen den coeflicient van stoom-utilisatie een 
derde (van 02 tot 80"/,,) te zien stijgen en de uitgaaf 
aan kool te zien dalen van 850 tot 800 gram. 

En toch, wat blijft het stoomwerktuig nog on
volmaakt! De beste brengen slechte tien ten honderd 
der vrijgemaakte warmte in arbeid over. L Kwijls 
daalt deze verhouding t o t ' ö . Men neemt 5 en ver
liest 95 ! (*) 

Op bl. 195 en vv. treft men afbeeldingen van 
werktuigen tot het verplaatsen van hoornen aan. 
Naar mijne meening noest men bij ons daartoe wat 
meer de toevlucht nemcu. 

De volgende bladzijden over riolen zijn zeer leerrijk. 
Het zevende hoofdstuk is hoofdzakelijk gewijd min 

de lichttorens en de licht toestellen; het achtste aan 
de inrichting van Schneider te Civuzot; het elfde 
aan den ballon captif; het twaalfde en der
tiende aan de spoorwegen, met albeekHngen van 
locomotieven, gelijk die van Mallet (Compound-
stelftel.) De nieuwe Componod-stoomtuigen slec}>eii 
treinen van een gemiddelden last van vijftig tons 
op klimmingen van 12 tot 15 millimeter met een 
gemiddelde snelheid van 85 kilometer. Men stookt 
CarclÜT-kolen en , gelijk gemakkelijk te voorzien was, 
is de verkregen besparing aanzienlijk, omdat het 
partijtrekken van den stoom er beter plaats heeft 

(•) Zie ia dc Internationale K'eteutrnnfip. Riblioih., liclzy 
in 't Frsnsch, lu-t/ij iu 't £ng-, Tuurtftou'a Stoomtuig. <'• fr. 

V E S T . 

dan in de andeit' locomotieven. Het verbruik van 
brandstof is gemiddeld per kilometer geweest 8.85 
kilogram. Dat per bruto ton en kilometer is ge
weest 55 gram, wat weinig mag heeten met het 
oog op de bijzondere voorwaarden der exploitatie van 
de lijn (Bayonne— Biarritz). 

Dc minnen wonlen uitvoerig beschreven en afge
beeld. Die van Westiughoiise — vooral ook nanbeve-
lenswaanlig waai' uien veel nabij elkander gelegen 
stations heeft, zooals in volkrijke streken (Zuid-I lolland), 
of democratische landen (Zwitserland), en dus zoo 
iiiin mogelijk lijd moet verliezen door het onvermij
delijk telkens stilstaan — houdt reeds op 180 meter 
een expres-trein op een horizontaal vlak en bij schoon 
weder tegen, de rein Smith op 2.'tH meter. 

Tijdens de tentoonstelling wierp de rem-Westing-
bouse de reizigers nog tegen elkander. Zij vervloekten 
hem. Dat gebrek is nu weggenomen. Men I ft 
zelfs niet de onaangename heen en-weder In-weging 
der oude handremmen. Op een afstand van drie 
uren sporeus geeft bij reeds vijf en veertig minuten 
besparing, dus een vierde van den doorioopstijd, 

Het veertiende hoofdstuk handelt over tramways 
en bebeJst een beschrijving met afbeekding van het 
rul-stclsel Belou, dat ongeveer 50 ' / ( minder trekkracht 
vereischt. De conducteur die de kaartjes uitdeelt, 
is eeu duur meubel. Hij kost 1 0 ° , van de opbrengst, 
en is bovendien (IIXHI gewicht. Slawson vervangt 
hem door eeu bus vau zijn vinding, die 100 dollar 
kost. De heeren B r i l l , te Philadelphia, hebben een 
rijtuig voor zestig personen tentoongesteld, waarvan 
achttien slechts een staanplaats hebben. Dit zou 
den Javanen lijken en ook nienigen r.ime in Europa. 

Het boekje besluit met belangwekkende mededee
lingen over de aanwending van de electriciteit. 

13 Januari 1S80. X . 

NOU EENS DE S M A L L E S P O O U W E U E N . 
In het wetenschappelijk feuilleton van Le Temps, 

dd. 18 Januari j l . , deelt de beer Vernier een en 
ander mede omtrent de smalle spoorbanen. De ma
chine van Kali lie is bekend ; deze uitvinder heeft 
ziju naam ook verbonden aan andere machines, o. a. 
aan groote, waarvan in 1878 een type te Parijs 
was tentoongesteld. Zijn gebruik van twee trucks 
heeft ten doel aan het stoomwerktuig een grootere 
buigzaam beid te geven, verbonden met een stabiliteit, 
voldoende om bochten met kleinen straal tamelijk 
snel te kunnen doorloopen. 

De rijtuigen voor reizigei-s op de Festiniog-liju zijn 
zeer lang en rusten op twee trucks met spi l , 
die elk vier radereu hebben. Deze rijtuigen worden 
sinds lang iu Amerika gebezigd, en daar de snelheid 
der treinen nooit zeer groot is. heeft uien veel breedte 
kunnen geven uan deze soort van groote omnibussen, 
ofschoon de baan /.eer smal is. 

De goederenwagens van den Festiniog wegen acht
tienhonderd oude ponden en houden twee cn een 
halve ton iu. Een paar gekoppelde houtwagens, elk 
dei tienhonderd oude ponden wegende, draagt, een 
last vau negen tons. 

De treinen op deu l-'estiiiiog-sponrweg zijn zeer lang, 
want zij gaan ledig opwaarts. Men ziet er die dui
zend voeten lengte hebben. De langt; schakel wagens 
beweegt zich met zeer veel buigzaamheid iu allerlei 
bochten, met een snelheid van twaalf tot vijftien 
Eng. mijlen in het uur. De reizigers treinen berei
ken soms een vaart vau veertig Eng. mijlen, in 
1*78 heeft de hju 233 rauigera en 105,1100 tone 
goederen vervoerd; zij heeft een opbrengst gehad 
van 133,000 |HJIIII sterling. 

De heer Fuirlie heeft geschreven, dat hij aannam 
lift geheele goederenvervoer van de lijn Londen en 
North-Western over een baan van twee eu een hui
ven raat wijdte te doen plaats hebben. 

In Noorwegen beeft men een broeden spoorweg 
veranderd iu een smullen, omdat de breede de uil-
gaven niet genoeg dekte. In /weden doet rueri juist 
het tegendeel 

Iu Wales beklaagt men zich over den last en de 
vertraging der aansluiting van de smalle Festiuiog-
baau met dc breede lijnen. 

Ook in de mijnen heeft men kleine locomotieven 
noodig. In het vijlde deel der zevende reeks van de 
.innales des Mines vindt men een merkwaardige 
verhandeling van dcu mijn-ingenieur LedoQI. geti
teld : Description raisonnce de aucli/ues chemins 
de fer d voie étroite. 

Te Mitrcinelle en teCouillet, in België, zijn werk-
pliiatsen , waar men deze soort van motors vervaar
digt, van 1\ tot 7 tons gewicht iu den ledigen toe
stand SO ingericht voor banen van 0*45 tot 0,90 meter 
wijdte. Men slaagt er zelfs iudeze locomotieven te doen 
loopen in gangen van 1,20 M . breedte op 1,70 i l . 
hoogte. Zij sleepen 12 tot 13 tons op een hori
zontaal vlak met eeu snelheid van 9 tut 10 kiloin. 
in het uur. en kunnen bochten van 3,05 meter 
straal doorloopen. 

In de llongaui-schc kolenmijn vnn Doinan zijn 
twee ouderaardschc locomotieven, die zestig volle wa
gens of 23 tons sleepeu met een snelheid van 7 kilom. 
De besparing op het trekken door paaiden is •H»". „. 

De« mijn is beschreven geworden in het zesde 
deel der derde reeks van het Bulletin de la Soeiété 
d'enctiuragcment. 

In l'ennsylvanie vervoert men sinds lang authraciet 
en zilver met onderaardse!.e locomotieven. 

De heer- Haton de la Uoupillière wijst in de 
Annates des Mines, naar aanleiding van de jongste 
werehlientoDiisttdling, op het gevaar van bet uiijngas 
voor de gewone onderaard sche locomotieven. Deze 
moeilijkheid, zegt bij , schijnt te zullen wijkeu donr 
bet bezigen van siuimgejiorste lucht uf van warm 
water, in plaats van sloom, gelijk reeds plaats vindt 
hij enkele tramways in gmole steden. Hij huull 
vele «oorbeelden van smalle spoorbanen aan. 

U Januari, 1880. Q. 

P R I J S V R A A G 
UITUKSCIIIIKVEN DOOI. HET 

B E S T U U R DER S P A A R B A N K T E N I J M E G E N . 
De Redactie van / e Opmerker wenl van ver

schillende /iji len aangezocht om mededeelingen le 
doen omtrent den stand van de prijsvraag, doorliet 
Bestuur der Spaarbank te Nijmegen uitgeschreven. 
In een voorgaand nummer bejuuildc zij zich tot het 
bericht, dat er ongeveer' 50 antwoorden ingekomen 
ziju en werd de belofte gedaan om meerdere inlich
tingen , zoo haar die verstrekt werden, ter keunisse 
van de lezers te brengen. 

Wij hebben deter dagen uit vertrouwbare bron 
vernomen, dat de velschillende antwoorden door het 
Bestuur ter beoordeeling zijn ingesonden aan <le 
heeren Bert Brouwer, architect te St.-Anne bij Nij
megen en F. 11. 's Jacob, adjunct-ingeneur bij den 
aanleg der Staatss pooi-wegen le Nijmegen. Eerst dan , 
als deze heeren mpfMirt hebben uitgebracht. kan bet 
Bestuur der Spaarbank lot het nemen van een be
sluit omtrent het toekennen van den prijs overgaan. 

Wij hopen onze lezers zooveel mogelijk op de 
hoogte dezer /aak te houden. 

H E T K U N S T W E R K V A N D E N H E E R L E E U W . 
1 N U E Z O N D E N . 

Mijnheer de Bedarleur! 
Toen ik in uw blad van i n Januari II. het citaat 

las van een artikel van deu heer M r . C. Vosmaer 
en gelijkluidende artikelen in andere bladen, allen 
even vleiend voor den beer II. Leeuw, kou ik waar
lijk eju gevoel van wrevel niet onderdrukken. Niet 
dat ik 'le/e deu beer l>-euw misgun, of dat ik ze 
misplaatst achtte omtrent het kunstwerk van genoem
den lieer. Het legended is waar; ik beu volkomen 
overtuigd, ofschoon ik dit werk niet gezien heb, 
dat het prachtig is uitgevoerd, doch ik ben nu 
juist geen bewonderaar van dergelijk kunstwerk; ik 
bewonder veel meer kunststukken, waarbij hel 
schoone met het nuttige, het doelmatige met het 
sierlijke, het aangename met hei gemakkelijke ge
paard gaan. 

Ken kunststuk toch, hoe schoon ook uitgevoerd, 
brengt mij niet iu verrukking, wanneer ik meteen 
krachtig vergrootglas moet gewapend zijn, om de 
schoonheden te kunnen vinden. Ik betwijfel of ik 
ze iu dit geval wel allen zou vinden. Welk nut 
brengt bet aan, wanneer zooveel schoons voor velen 
niet le vinden is eu voor menigeen verborgen blyft, 
omdat zijn gezichtsvermogen niet voldoende is om 
het zelfs met een vergrootglas op te merken.' 

Hoeveel doelmatiger en sierlijker zou het zi jn, 
wanneer dit kunststuk iuplaats van 2 % decimeter, 
20 dec. groot was. Hoeveel aangenamer zou het 
zi jn, als men een kunststuk van zooveel waarde op 
laats'geuoeiude grootte kon bewonderen en men het 
schoone met liet bloote oog kon opmerken en bestu-
deeren, en hoeveel nuttiger en leerrijker zou een 
dergelijk kunststuk zijn voor het •erende eu het toe. 
komende geslacht. 

I k Iw'ii nooit een bewonderaar geweest van de 
vaardige hand, die op een stuivertje groot het Ouze-
Vader schrijd, of van iemand, die in eeu kei-sepit 
eeu schaakbord met hijlichoorcnde stukken knutselt. 
Ik heb een voorwerp niet kunnen bewonderen, dat 
van kurk gesneden is, omdat kurk zoo moeilijk tc 
bewerken is en ik bewonder geen kunststuk, waar
aan men een groot aantal jaren gewerkt heelt en 
waarvan bet schoone bijna ou zichtbaar i s , of in 
elk geval zonder vergrootglas niet te beoordeelen 
valt; met één woonl, ik heb nooit met welgevallen 
mijn blik kunnen laten rusten op die werken, moge 
het dan ook kunstwerken zi jn, die naar mijne mee
ning veelmeer in China te huis belmoren, maar niet 
in landen waar time money moet ziju. Aan die beu
zelarijen gaat te veel tijd verloren, ougeevcnrcJigd 
aai. het nut dat ze voortbrengen. 

Ziehier , mijnbeer de Redacteur! mijne gevoelens 
over dergelijke kunststukken. Het is mogelijk , dat 
menigeen de schomlei-s zal ophalen cn zeggen: die 
until kent liet schoone niet — ik geef mij gaarne 
gewonnen, wanneer ik overtuigd kan wonlen, dal 
deze soort van werk nut aanbrengt. 

I k houd bet liever met de oude kunst, waarbij 
elke versiering zóó wordt aangebracht, en elke bouw 

zoo wonlt gemaakt, dat uien reeds op den eersten 
blik zien kan , wat de ontwerper bedoeld heeft. 

Wij hebben in de naluur zooveel met het mi
croscoop te onderzoeken eu te bewonderen, dat bet 
waarlijk, naar mijn bescheiden meeiiing, voor ons 
ounoodig is microscopische voorwerpen le ontwerpen. 

i dankzeggende, mijnheer de Redacteur, voor de 
plaatsing, teeken ik 

Arnhem, 1-i Jan. 1880. Uw dw. Dien. 
B. II. 

D E L E K D U K - Q U A E S T 1 K . 
Van bevoegde zijde wonlt omtrent den stand der 

Lckdijk-ipiaestie ecu en ander aan bet Handelsblad 
medegedeeld, waaraan het volgende ontleend wordt. 

Del is luikend, dat Uedepuleenle Staten van l'treeht 
op 31 Juli jl tegenover het College van den Lek-
dijk-Doveiidunis liet bevel hebben uitgevaardigd tot 
hel aanbrengen van de in dat bevel omschreven 
dijksverliooglng, en dat op bet beroep van laatst
genoemd College bewerende dal de bevolen werken 
niet noodzakelijk waren, hel bevel bij koninklijk 
besluit van 3 DeremlnT jl. is gehandhaald. 

Dit belangrijke besluit is van den volgenden inhoud : 
..Wij Willem III, enz. 
olleschikkcnde op het beroep van Dijkgraaf en 

Hoogheemraden van deu Lekdijk-Bovenilams vaneen 
besluit van Iielepiiteetde Stalen van Utrecht van 
31 Juli 1870 , no. 1, waarbij wonlt bevolen on
middellijk over le gaair tot een verinniging van den 
onder hun beheer "taanden dijk; 

»Deri Baad van State . afdeeling voor de geschillen 
van bestuur, gehoord, advies van 19 November 1879, 
no. H i : 

op de voordracht van Onzen Minister van We-
t.irstaal, Handel eu Nijverheid vau 29 November 
1879, no. 3 , aldeeling Waterstaat A ; 

overwegende, dat sinds onheuglijke jaren de Lek-
dijk-Bovendaras, die een groot gedeelte van Utrecht, 
Noord Holland en Zuid-Holland tegen overstroom in g 
beveiligt, stei-ds aanzienlijk hooger was dan de Zui -
der-Lekdijk j 

dat .*rhter in de halst*1 jaren die verhouding is 
gewijzigd, sedert Onze goedkeuring eene belangrijke 
verhooging der ZufclorLekdijken totstandkwam: 

dat het appelleerend College, nadat deze veran
dering was totstandgehrucht, iu den jongsten lijd 
maatregelen beeft beraamd om aau den Lekdijk-
Boveiidauis opnieuw een overwicht te verzekeren, 
cn te dien einde een plan heeft doen ontwerpen, om 
deu dijk in die mate te verhoogen cn te verzwaren, 
dal de kruin eeue hoogte zou erlangen . de verlianglijli 
der rivier volgende van 10.83 M . + A . P . bij Ame
ningen tot 7.12 M . -f- A . P . aan het Klaphek; 

dat een onderhandeling vau bet Hoogheemraad
schap vun den Lekdijk-Bovendame met de besturen 
der andere achtergelegen waterschap)HUI is gevoerd, 
maar tot geen uitkomst bleek te leiden, tengevolge 
waarvan Uedeputeerde Staten van Utrecht hij hun 
besluit van 31 Jul i 1879 aan genoemd Hoogheem-
raadschap, als éenig en alleen mei bet beheer en 
de zorg van den dijk belast, hebben bevolen onmid
dellijk over te gaan tot een verhooging van dien 
dijk , als volgt: 

a. van Aineiui.gen tot minstens 10.30 M . +• A . P . 
dalende tot bet Beusicheniscbe Veer tot ongeveer 
8 90 M . f A . P . ; 

l>. van de Spoorwegbrug te Kuilenburg lot min
stens 7.88 M -h A . P . dalende tot aan het Klaphek 
tot 0.80 M . A . P ; 

dal Uedepuleenle Staten dit bevel gronden op de 
overweging, dat , hoewel de staat, waarin de be
wuste dijk zich thans bevindt, voor' omstandigheden, 
die zich bij open water kunnen voonloen, den noo
digen graad van veiligheid aanbiedt, het echter noodig 
is , dat steeds gezorgd worde, dat de dijk niet lager 
zij dan de legen overliggende waterkeering, omdat 
voor- den dijk, welke het eerst en langdurigst mocht 
Orerloopen, daardoor reeds gevaar van doorbraak zal 
ontstaan; 

dat het appelleerend College, van dit besluit bij 
Ons voorziening vragende, aanvoert, dat het bevolen 
werk niet noodzakelijk is, daar toch eenstemmig 
erkend wordt, dat de dijk èn wat aanleg, èn wat 
hoogte betreft, voor alle omstandigheden bij O|H>II 
rivier volkomen voldoende is ; 

dat geen hoogte van een dijk is aan te geven, 
die in ieder geval de hoogte van het door ijs opge
stuwde rivierwater zal overtreden; 

dat tegen een gevaar, waarvan de omvang inde 
verte niet is te berekenen, geene maatregelen als 
absoluut noodlg zijn voor te schrijven ; 

dat iu elk geval het thans bevolen werk daartoe 
ten eeiiemale onvoldoende zou zijn; 

overwegende, dat het niet voldoende moetgaachl 
worden. dat de dijk , waarvan bier sprake is , krachtig 
genoeg z i j , om bij upen water het rivierwater te 
koeren; 

dat de veiligheid vau het achtergelegen land 
daa ren Ito ven c i schl , dat ook bij ijsvei-stopping het 
gevaar zooveel mogelijk worde gekeerd; 

dut, al moge de vrees voor ijsverstoppiugon door 
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de rlvierierbeteringeo der laatste tijden verminderd 
zi jn, zij niet is weggenomen; 

dat liet derhalve noodzakelijk moet geacht vrorden 
maatregelen te nemen, die strekkeu om. indienzieli 
zulk een ramp mocht voonloen, liet dnu dreigende 
gevaar te bestrijden; 

dat Gedeputeerde Hiaten terecht hebben geoordeeld , 
dat daartoe een eerst vereisehle is, dat *H;N rivier-
wnterkeerende dijk tenminste niet lager zij dan de 
tegenoverliggende waterkeering; 

dat dit te meer geldt voor den Noorder-Eek dijk 
om de omstandigheid, dat bij het toegaan der rivie
ren in den regel zuidwestenwinden heerschen, waar
door het water tegen den Noorder-Lekdijk wordt 
opgezet; 

dat om die reilen volgens het oordeel van alle 
bevoegde deskundigen de Noorder-Lekdijk , om gelijke 
mate van veiligheid aan te bieden als de Zuider 
Lekdijk, hooger en zwaarder dan deze behoort te 
zi jn, en daardoor ook de nood zakelijk beid wordt be
vestigd van de meerdere hoogte, volgens het bevel 
van Gedeputeerde Staten aau het gedeelte van den 
Noorder-Lekdijk beneden de brug te Kuilenburg ho
ven tien daartegenover liggeiiden Zuider-Lekdijk te 
geven; 

dat alzoo de verbooging van den Lekdijk-1 loven-
dams, door Gedepu teerde Staten bevolen, niet alleen 
wenschelijk, inuar volstrekt noodzakelijk moet geacht 
worden; 

dat er wellicht grond is voor het beweren van 
het Dijksbestuur, dat bij de onzekerheid, tot welke 
hoogte de rivier achter een ijsverstopping kan rijzen, 
die verbooging nog onvoldoende te achten is , maar 
dut bij een voorziening krachtens artikel 8 der wet 
van 12 Jul i 1855 wel het punt der noodzakelijk
heid van een door Gedeputeerde Staten lievulcn werk 
door Ons wordt beoordeeld, maar niet kan wonlen 
uitgemaakt, dut meer dan het bevolene behoort te 
wonlen gedaan, en dat, al neemt men nuu, dat, 
om een in alle gevallen voldoenden toestand te ver
krijgen, nog krachtiger maatregelen \au voorziening 
noodig zouden zi jn, daaruit volstrekt niet volgt, 
dat het nu bevolen werk, dat zeer zeker het ge
vaarlijke vun den toestand verminderen zal , als ou
noodig beschouwd en nagelaten zou mogen worden: 

dat ook het nu bevolene niet belet, dat vervolgens 
tot verdere verbetering worden overgegaan. 

• Gezien de wet van 12 Jul i 1855 (Stil.no. 102). 
«Hebben goedgevonden eu verstaan: 
• Met handhaving van bet besluit van Gedeputeerde 

Staten van Utrecht van .'II Juli II. no. I , het daar
tegen door het College vau den Lekdijk-lJovendams 
ingesteld beroep te verklaren ongegrond. 

»Onze Minister van Waterstaat, Handel eu Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit " 

Intusschen is het bekend, dat dit College na die 
hoogste beslissing omtrent de noodzakelijkheid van 
dat werk, van dc bevoegdheid welke art. 9 der wet 
van 12 Jul i 1855 (Stbl. 102) het geelt, gebruik 
heeft gemaakt door tegen het bevel bij den rechter 
iu verzet te komen, opdat deze uitspraak doe om
trent de vraag of het College verplicht is dut nood
zakelijk werk totstand te brengen. 

Wij vernemen thans, dat zoowel Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland, als de Commissaris des 
Koning- in Utrecht, ter afwending van anders uit 
dit verzet voortvloeiende vertraging vun het werk, 
zich bij adres tot den Koning hebben gewend, met 
dringend vci-zock, dat deze van de bevoegdheid ge
bruik make, welke art. 11 dier/elfde wet hem geeft, 
om hangende het rechtsgeding, dit weik. als geen 
uitstel kunnende lijden , van rijkswege te doen ver
richten, behoudens later verhaal op de dijkpltchtjgen, 
indien het rechtsgeding ten nadeele van het College 
van den Lekdijk-Itovendams mocht worden uilgewezen. 

Wanneer aldus het door Gedepu teei de Staten van 
Utrecht lievolen werk ten spoedigste totstandkomt, 
zoo zal daardoor evenwel nog niet voldoende in deu 
gebrekkigen toestand des dijks zijn voorzien, Alleen 
zal die verbooging ziju aangebracht, welke de drie 
provinciale hoofdingenieurs in hun brief van 25 Juui j l . 
noemden i MINIMUM, dat, in afwachting van het
geen door hen hij eindrapport nog meer zou 
worden voorgesteld, in elk geval uitvoering vor
dert." 

Hij hun eindrapport van 18 October j l . hebben 
dan ook de genoemde hoofdingenieurs veel meer ver
booging en verzwaring des dijks, zooals zij zich uit
drukten , »tot wegneming oj althans merkelijke 
vermindering vnn het gevaar voorgesteld." 

Veel omvattender was ook het plan van voorzie-
ziening, dan door het College van den Lekdijk-Ho-
vendame zelf. Rijnland en Amstellaiid, tezamen 
ongeveer 5 / 4 der belanghebbende streek vertegen
woordigende, 2 jaar geleden lutu de overige belang
hebbende wa lei -schappen vruchteloos werd voorgesteld, 
om namelijk voor kosieu der gezamenlijke belang-
lieijlieiidei) veel uitgebreider voorzieningen dan de 
thans bevolene te doen uitvoeren. 

Wegens het onvoldoende der thans bevolen voor
ziening hebben dan ook . naar wij vei nemen , Gede
puteerde Staten van /uid-Holland, gelijktijdig met 
het bovenvermeld verzoek aau den Koning, aan 
hun ambtgenoot en vnu Utrecht en Nourd-ilollttud in 
overweging gegeven, dat elk uan zijne Staten zal 
voorstellen: 

l o . met de Staten dei' lieide andere gewesten aan 
den Koning de machtiging van art. 97 der provin
ciale wet le verzoeken, ter regeling van hun gemeen-
schappehjk belang bij den waterkeerenderi toestand 
van den Noorder-Lekdijk; en 

2o. aan Gedeputeerde Staten — o f , zoo de Staten 
zulks mochten verkiezen, aan een speciale commissie 
uit de Staten op te dragen, met de Gedeputeerde 
Staten der beide andere provinciën — of s-iccinle 
commission door die Staten daartoe aan te wijzen — 
in overleg te treden over de gezamenlijke regeling 
vau gezegd onderwerp, eu vun den uilslag van dat 
overleg aan de Stalen rapport uit te brengen, met 
overlegging eener oiilwerp-regeling. 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben voort» 
aan die van utrecht en Noord-Holland voorgesteld 
den Koning , volgens art. 00 dor Provinciale wet, 
te verzoeken, dat de Slaton ten spoedigste iu buiten

gewone vergadering mogen bijeenkomen, ter behan
deling van dat tweeledig voorstel. Die machtiging 
zal natuurlijk worden verleend, en zooal niet vroe
ger, dan kan althans in dc Julivergadering van/lit 
jaar , rapport omtrent don uitslag der onderhande
lingen worden uitgebracht eu de regeling totstand
komen. 

Berichten en mededeelingen. 
II I N N E N L A N D, 

'B-Gravenhage. Rij beschikking van 8 Januari 
1880, litt. M . , aldeeling Handel eu Nijverheid, is, 
ingevolge machtiging tbs Konings, de Nederlandsche 
Hoofdcommissie voor do internationale tentoonstelling 
te Parijs iu 1878, ontbonden, met onthulling van 
haar beheer, en dankbetuiging, namens den Koning , 
aan de leden, voor de bewenen diensten. 

— Hij beschikking van den Minister van Koloniën, 
van den lOdeu Januari 1880, litt D , n ° . 1 7 , is 
de heer U . J . 0. van der Heulen, telegruaf-opzieli-
ter bij de Maatschappij tot exploitatie van Staat*-
spoorwegen, te Venloo, gesteld ter beschikking van 
den Gouverneur-Generaal van Ncderlaudsch-lndie, 
o m te worden benoemd tot. telegraaf-controleur bij 
de exploitatie der Staatsspoorwegen op Java 

— C. A . F . Koning eu I). T. J . Leeuwendal 
zijn gesteld ter beochütking van den Gouverneur-
Generaal van Nedorlsiidsr.h-lndio om te worden ge
plaatst, de eerstgenoemde als machiiic-o-is teller, en 
de laatstgenoemde als uuderbn as-modelmaker en 
timmerman bij de fabriek voor de marine en het 
stoomwezen le Soerabaia. 

— Hij beechikking van 12 Januari 1880, afdee
ling Handel en Nijverheid, is de aan de Dreulsche 
Stoombootmaatschappij te Meppol, onder dugtccke-
ning van 14 Aug. 1879, litt. O , afdeeling Handel 
en Nijverheid, verleende vergunning voor een stoom-
sJeepdienst tot vervoer v n n personen, goederen en 
vee tusschen Rotterdam en Meppol, op verzoek dier 
Maatschappij ingetrokken. 

Amsterdam. De heer II. Stolp is benoemd 
tot adjunct-ingenieur bij de Hollandselie S|>oorweg-
mautschuppij , iuplaats vau den hoer D . M . Vaillutit, 
die ontslag verzocht en verkregen hoeft. 

— Iliertei-stede is eene maatschappij voor Telepho
nic opgericht, die lich tot doel stelt aan bare abonnee 
de gelegenheid tc vei-sehullen om zich — niettegen
staande zij door een grooter ol kleiner afstand ge
scheiden zijn — met elkander te kunnen onderhouden 
zonder lusse/wnkomst van anderen, zoo dikwijls zij 
zulks verlangen, zoowel des nachts als op den dag, 
daar de dienst onafgebroken zal zijn. 

D e Maatschappij zal in het vertrek ol lokaal van 
iederenabonnéeen telepboon-toestel plaatsen, datdoor 
middel van oen draad mot bet Centraal-biireau is 
verbonden, alwaar de abonnee in directe gemeen
schap met elkander worden gesteld. 

Lijsten , welke steeds zullen worden bijgehouden, 
zullen de namen, adressen en betrekkingen (alpha-
betisch en naar do beroepen gerangschikt) van alle 
abonnee bevatten. 

De toestellen, waarvan de Maatschappij zich be
dient, zijn reeds in de Vereenigdo Staten gedurende 
geruimon tijd in gebruik. Zij zal zich overigens 
beijveren om voortdurend alle mogelijke verbeteringen 
in te voeren, teneinde tie iihouin-s UI allo opzichten 
tevreden te stellen 

't Eenvoudig abonnement voor één jaar kost /"150: 
voor 5 j a a r , eveneens /"150 per telepboon-toestel, 
en moet voor ieder halfjaar vooruit beluuld wonlen. 
M a a r do abonné'e voor 5 j a a r ziju gedurende hun 
abonnement aan geen verhooging v a n het tarief 
onderworpen, terwijl zij daarentegen zullen profit ec-
ren v a n elke verlaging, die op 't abonnement voor 
een jaar mocht worden toegepast. 

't Dubbel abonnement voor twee plaatsen kost 
f250. Dit abonnement geeft recht op een tweede 
verbindingslijn b. v. vanuit het woonhuis, dc fa
briek , bet pakhuis enz, van don geabonneerde. 

Het abonnementsjaar vangt eerst aau op den dag, 
waarop de Maatschappij een behoorlijk San tal van 
hare genboniieenlen onderling iu verbinding kan stellen. 

De Maatschappij neemt alle kosten v a n oprichting 
en onderhoud ton huize dor particulieren voor hare 
rekening en blijft eigenares v a n al 't materieel. 

Rotterdam. Volgens de Nieuwe Rotterdatn-
sche Courant is bet reeds voor eeiiigeu tijd gesloten 
contract tusschen de Itotterdaiusche Haiidelsvereeni-
gingen ile Nederlaiiilsoh-Aiuerikuuiische Stoomvaart
maatschappij thans get eekend. Nadat de noodige in
richtingen op Fijenoord—Koningshaven gereed zullen 
zijn , zullen alle booten van de genoemde Maatschappij 
aldaar gelost en geladen wonlen, terwijl tevens ook 
hare geheele administratie zal wonlen overgebracht 
naar het Noorder-eiland, tot wolk doel aldaar door 
haar kantoorlokalen zullen worden gebouwd. 

Arnhem De Gemeenteraad heeft iu zijne zitting 
van 10 dezer het besluit genomen om een prijsvraag 
uit te schrijven voor den aanleg van de gedempte 
Jansgracht met de daaruan grenzende pleinen. Ouder 
voorbehoud om hot programma iu zijn geheel mode 
te doelen, zondru dit het licht ziet, moeten wij ons 
vooralsnog bepalen tot de vermelding, dat het ont
werp op de schaal v a n I a 500 getoekeiul en daarop 
luidelijk aangegeven moet worden bet bestaande en 

het nieuwe plantsoen met fonteinen, beelden , razen, 
enz. By de antwoorden moeten eene memorie en 
eene begroeting van kosten geveegd wonlen, terwijl 
v o o r het ter bekroning waardig gekeurd tuit worp 
een prijs van/"500 wordt uitgeloofd. De kosU'ii mogen 
niet meer dan f'.iOW liedragen, zijnde de fonteinen 

daaronder echter niet begrepen 
Deze bijzonderheden zijn aan bet verslag der notu

len van den Gemeenteraad ontleend en met genoegen 
wordt geconstateerd, dat do uitgeloofde prijs van 
f 50ü geene reden kan zijn, om deskundigen van 
m e i led inging terug te houden. Do gestelde kosten 
van f 3000 voor de uitvoering zullen echter een 
struikelblok blijven om iets goeds totstand te brengen. 

Utrecht, Itij de Maatschappij tot exploitatie van 
Staatss|joor wegen zijn benoemd: tot chef der afdeeling 

Handelszaken, Jonkh. F. van Ramen, thans inspec
teur, waarnemend chef dier afdeeling, en tot goe-
deren-inspecli'iii de heer J . J . Heijennan, thans 
handelsagent. 

Dordrecht, liet gedeelte tramweg van de 
Nieuwbrug af tot aan de Merwekade, is thans vol
tooid en voor het publiek verkeer opengesteld, zoodat 
nu het station der Staatsspoorwegen aldaar met de 
aanlegplaats der stoom booten door den tram is ver
bonden. 

Z a l t - B o m m e l Aansluitende san het bericht, 
opgenomen iu het voorgaande uommer, kan omtrent 
de gasfabriek wonlen medegedeeld, dat de Gemeen* 
tcraud de concurrentie van don heer Fred. Philips 
heeft afgekocht voor f 9 0 0 0 , als / 5000 voor af
koop, f 4500 voor teruggave van den gemeentegrond, 
waarop de fabriek tendeele gevestigd is eu f 400 
voor overname der dienst buizen iu de woningen. De 
gaspijpeii of de stiaatgeleiiling blijft bet eigendom 
deu heer Philips. 

Veghel. Door de Kamer van Koophandel ou 
Fabrieken is aan den Minister van Waterstaat een 
adres gericht, houdende verzoek, dat op bet punt, 
waar do Staatsspoorweg Nijmegen—Venloo deu 
Noordbrabantsch—Duilschen spoorweg zal kruisen , 
een gemeenschap)«olijk Station WOttls gemaakt. De 
Minister heeft daarop geantwoord, dat eene kruising 
te Goch, zooals schijnt te wonlen verlangd, bezwaar 
zou geven voor het doorgaand verkeer op den St nu ts-
spoorweg, doch dat het voornemen bestaat, om een 
étage-station voor gomeeiisrliuppelijkoti dienst te ma
ken , waaitloor wisseling van verkeer zoowel voor 
enkele reizigers, rijtuigen en wagons, als voortrei
nen kan plaats hebben. 

Boekaankondiging. 
O Van Heusinger von Waldegg's Ihudbuch dor 

Jngrnieurivissensehaften is dezer dagen de eerste 
afdeeling van het tweede deel, Der llrückenliau, 
verschenen (IS Mark). Zij handelt over de bruggen 
in het algemeen, de theorie der gewelven , de steenen 
bruggen, de bouten bruggen en do kunst vormen van 
den bruggenbouw. Zij bevat 2ü vellen druks, 93 
houtsneden eu 23 platen. Zij is, onder opzicht van 
Th. Schalier en Ed, Sonne, lievverkt door lleiuzer-
l i n g , Haumeister, Mehitens eu Wilcke. De tweede 
afdeeling zal verschijnen iu den herfst vau dit jaar. 

Vê rl-a. 
Staatsspoorwegen in België. Aan het ver

slag van deu toestand der Stan tssjioor wogen iu België* 
op hot van einde December 1878 , in het licht ge
geven door den Minister vau Openbare Werken, 
zijn de navolgende bijzonderheden ontleend. 

Do Belgische Staat was op gemeld tijdstip iu het 
bezit van een s[>oorweguiaterieel bestaande uit 1080 
locomotieven, 780 tenders, 13 stoomwagens en 
34,11)3 waggons, waarvan 2379 voor het reizigers-
vervoer. Voor den s|K>orwogdieiist werden iu 1878 
gebruikt 501.351 treinen, waarvan 211.123 voor 
reizigers, dus gemiddeld 1543 treinen per dag. De 
opbrengst der verschillende diensten was als volgt: 
vervoer van reizigers, 29.881.415 fr.; bagage, 
830.824 fr.; transport vau kleine pakken, 5.910 079 
Ir.; zware nachtgoederen, 53.713.8'*Ü fr . ; gelds
waarde 202.H22 fr.; voertuigen 93.080 fr.; [marden 
en slachtvee, 908.223 fr. ; buitengewone inkomsten, 
2.590.829 fr. Totaal 94 205.915 IV. Het aantal 
enkele reizen was 13.504.145 en dat voor heen 
en terug 21.049.310. Niet minder dan 15.581.510 
tons zware vracht goederen werden door deu Staat 
vervoerd ; do exploitatiekosten beliepen 50 millioeu fres. 

Itehalve tie jaarlijksche amortisatie, is er tot het 
einde van 1878 door den Belgischen Staat eeu be
drag van 543 millioeu francs aau deu aanleg en 
exploitatie van spoorwegen l»esteod, 

De spoorweg op den Vesuvius is thans 
voltooid, heeft een lengte van 900 meter en loopt 
tot mui deu rami vau deu krater. De weg is op 
stevige grondslagen gemaakt eu beschut tegen lava-
slroouien. De treinen worden aau twee kabels van 
staaldraad in beweging gebracht door een stoom
machine, die bij den kogel van den Vesuvius staat. 

De wielen zijn zoo ingericht, dat het gevaar voor 
aalsperen wonlt voorkomen, terwijl een zelfwerkende 
ramtoestel don trein onmiddellijk doet stilstaan inge
val een der koorden breekt. De voornaamste zwarig
heid was, hoe aan water te komen; om daarin te 
voorzien heeft men twee groote vergaarbakken ge
maakt, een in de nabijheid van het station, do 
andere bij bet observatorium. 

Correspondentie. 
Aau eenige abonné» te 's-Gravenhage. In Uw 

briefkaart wordt hot verzoek gedaan eenig licht te 
verspreiden betreffende den wedstrijd voor eeu nieuw 
beursgebouw le Amsterdam, en 100 mogelijk een en 
ander mede te deelen omtrent het programmaan de 
jury. Voor zooverre ons bekend is, bestaat er geen 
program ma, eu werd alleen door bet Gemeentebestuur 
ter kennisse van gegadigden gebracht, dut lieursplans 
tot den 7don Februari e. k. wonlen aangenomen. 
Het Bestuur ontving ongevraagd verschillende denk
beelden omtrent plaatsing en inrichting van eene koop
mansbeurs en maakt zoor terecht vau deze goedkoops 
eu voordoelige gelegenheid gebruik, eerstens om met 
kennis van zaken don Gemeenteraad vun preadvies 
te kunnen dienen eu tweedons om een ieder, die 
daartoe roeping gevoelt, in de gelegenheid testellen 
zijne denkbeelden ter kennisse te brengen van hen, 
die geroepen zijn eeue beslissing te nemen. Rij deze 
opvatting moet de grootst mogelijke vrijheid gegeven 
worden , zoodat er van eenig pragramuiu geen sprake 
kan zijn eu evenmin van bclooning uf samenstelling 
©ener jury. Mochten Burgemeester en Wethouders 
het raadzaam oordeelen zich door deskundigen om
trent de bouwkunstige waanle der plans te doen 
voorlichten, dan belet, hun niets aan dat voornemen 
gevolg te geven. Ziehier a l , wat der Redactie om
trent deze zaak bekend is. 

\;nikninli:iiizt'ii van Unbeste<lin<r,eii. 
Maandag, li» Jan. 

ImMerdam , le 12 uren, door burg. eu weth.: de 
levering van 11,000 ccutiare Aiuleraachschc keien. 

tmalerriam, te I ' / . "reu, door 'Ie Hollandselie 
IJseren-SpoOrwegnisatschappij, in Het Vosje: het niA-
ken win een nieuw reinmiiigwerk ter weerszijden van 
den middenpijler van dc draaibrug van hel Spaarne 
te Haarlem, en bel herstellen vaa het rennningwerk 
bezijden de laadboofden aldaar. Raming / 7800. 

Lei -ii uit riten , te S'/j uren. door de ooaunlssie van 
adm. over de gevangeuissen, in het huis van tuchti
ging eu opsluiting: de levering van machiuaal gespon
nen vlassen, bieden, wollen en katoenen weewaren», 
benevens blank linnen, best houtskool, blik, geel spart 
en eenige soorten leer, ged. 'S0. 

Dlnadag, SO Jan. 

I l s s r i i , te 11 uren, door liet bestuur der Groote 
Sociëteit, in Hel Nedrrlnndsoli Koffiehuis: het bouwen 
van een sociëteitsgebouw met Ustclrinswoning aan 
het Achter-de-Vest. 

H i i r i en» , to IS u n a . door A Jaarsma: hei bouwen 
van een burgerhuis. Inl . bij deu architect P. Kal t , 
te Bargum, 

tmersngen, le 2 uren, in l)e Posthoorn: het bou
wen van eene villa te Ainerongcii. Inl. hij den ar
chitect M . K. Smit, te Dieren. Aanw. 2 uren vóór 
de besteding. 

Ilrachien, door het gemeentebestuur van SmalHo-
n r l a n d i lo. het gewoon dageiykeeh onderhoud van 
deu kunstweg Nij rga ster hoek-Ouders, met het daar
nevens loopondc voetpad; io. de levering 8000 beste 
eiken takken Op den opslag bij de Drachtster Pijp. 

V* ven«dag . SS Jan. 
Hen-Hommel , le 10 uren, ter secretarie: het leve

ren van p. m. 500 M ' gehorde griul . 
•tovswlsse, te 10 uren, door het bestuur van het 

cal. waterschap Btavenisse, in het Gemeentehuis: het 
verdedigen van den ondcrzeesclicn oever door steen-
bcstorting. 

i.niiiiiitfi-n, te 18 uren, in het Hotel-Fringe: l o . 
het. bouwen van een machine- en ketelhuis met 
schoorsteen, het inmetselen van du ketels met rook
kanalen en het leveren vau de daartoe benoodigde 
bouwstoffen; 2o. het maken van fillers, voorraad-
bassins, vergaarpntten enz. on het leveren van de 
daartoe benoodigde bouwstoffen, eeu en ander voor de 
waterleiding te Groningen. Aanw. 19.Inu., le 10 uren 

ileum lot. (Gold.), te 12 uren, bij G, Wcssclirig, op 
de Bargel: bel bouweu van een huis. Inl. bij deu 
timmerman A. Melliuk, te Vorden. 

Kolterrfam . door deu architect Ed G. A. Fo l : het 
bouwen vau 2 woonhuizen aan de Sohiekade O. Z., 
tegenover het Proveniershuis. 

Vries, door burg. en weth.: lo. hol werkloon vau 
eene nieuwe school te Oude-Moleii; 2o. de levering 
tier daarloe benoodigde materialen, iu 2 gedeelten; 
So. de verf- eu glazen makers werken. Aauw. Ill Jan., 
te 10 uren. 

Denderdag, 11 Jan. 

Wlftttrsw J h , te 1 uur, door de Ncderl.-Westf. 
Bpoorwegntmtsahapnq, tea raadhuise: bestek n a 45 : 
looomotii (loods, vmterbesorging en draaischijf op 
station Boe so l t Inl . op het bureau van deu direc
teur-ingenieur der Maatschappij tc Winterswijk. 

Heesaasar, te l uur, door burg. en weth.: bet 
verdiepen van een gedeelte van zijkanaal E tot vor
ming van eeue l ig- eu losplaats voor zeeschepen, ten 
behoeve dier gemeente. Iul. bij den ingenieur K. Van 
Rijn, te Vellen. Aauw. 20 Jan., te 10 ureu. 

Nia r i s tn , te 8'/i urea, door hel ministerie van bin
uenl. zaken, aau het gebouw vau het prov. bestuur: 
het liarig onderhoud van- eu het doen van eeuige 
berst •Hingen eu vernieuwingen aan do gebouwen der 
Rijks-hoogere burgerschool te Alkmaar. Itnmingylfi.ïO. 

truhem. te ri ureu, VOor rekening van 1'. Iteijers, 
iu het Hotel De Pauw: het houwen van een graan-
pakhuis op de Koienmarkt. aldaar, l a l . bij don ar
chitect J . W Boerbooms. 

Mii i ie i i im-i . ie 0 uren, door Jb. K. Sikkantn: het 
verbouwen van eeue voorin.izing iu dc Buurt te 
Bei ten post Inl. bij M . vau der Molen, aldaar. Aanw. 
19 Jau., te 10 uren. 

Vrij***, Ti Jan. 

MMéelfcewg, te 10 uren, door het ministerie vau 
waterstaat enz., aau het gebouw van hel prov. best.: 
lo . het maken vau steeaglooiiug en lijspakwerk tot 
verdediging van do boorden van liet kanaal van Neu
zen. Aanw 19 Jan. Ramiug ƒ 20,000; 2o. het 
uitvoeren vaa werken aau de kunstwerken en het 
wegruimen van grond uit het kanaal te Sas-vnu Geut. 
Aauw. pj Jau. Raming / 8800 , 

'«•Hage, ie 1 uur, door het ministerie van water
staat euz.: het tying onderhoud vau- en de herstel
lingeu aan hel Itiiks-jinsl- en telegra ifknnloor te Rot-
teraam. Aanw. 18 Jan., te lo nren. Raming ƒ10,150. 

ariiltem, door het Leidsche Sliidentenkorps: het 
afbreken en trausportecreu van een houten gebouw, 
gediend hebbende voor don Internationalen wedstrijd 
te Arnhem, en bel , met eenige wijzigingen, wedcrop-
zeltea daarvan te Leiden. Iul bij J . 1L Hendriks, 
Eusebiuspleiu aldaar. Aauw. 19 Jau., te 11 uren. 

(iran Ingen, door liet ministerie vau binuenl. zaken, 
aau liet gobouw vau hut prov. best.: hot onderhoud 
ged. 'S0 van hel gebouw, bewoond door don commis
saris des Kouiugs iu de prov. Grouinguii, iu 2 perc. 

Zaterdag, «4 Jan. 

Hergunt, te II uren, door hel geineoiilobestuiir van 
Tietjcrksleiadeel: het in.ikeu vaa de aardebaan en het 
bestralen daaivan met klinkers van den fljonitlliuor 
buurtweg, strekkende van den straatweg onder Tie* 
tjerk, weeteaarte over het Nleuwediep, uaar en langs 
de opslagplaats bij de Kleine Geest, lang 1975 M . 
Aauw. 21 Jan., ie 10 ureu. 

Hui-en, te II ureu, door het bestuur van deu Bui-
teiipnidcr van Huisen; het veder dichten na de door
braak iu den zomerdam even boven het Looveer, al* 
daar, en hot herstellen vau den geheeleu zomerdam; 
in 2 perceelen. Inl. bij den poldermeester 11. W. Jansen, 
aldaar. Aanw. 23 Jan., te 11 uren. 

Heeren * een , te 12 uren, door liet gcmceillebest. 
van Seliotcrlaiid: het vervoer van materialen, langs 
de wegen iu de gemeente Schoterland. Bil j . mz. te 
11% uren. 

ii.i.eiiiu-iMk. te 1 uur, door liet bestuur van den 
polder Abbenbroek, in zijne vergaderkamer: perc. 1, 
het bouwen van een machine- en ketelhuis, schoor
steen eu koleriborgpl'iats; pare, 2. het leveren en 
stellen van een stooinpoinpwerktiiig en toebchooren. 

HwiMalaal, te li ureu, door hol bestuur der water
keering van dcu cal. polder, in de directiekeet: bet 
maken vau nieuwe en het voruieuweu vau bestaande 
rijs hoofden. 

Arnhem, door de Aruhemache Tramwajmsatschsp-
pij, iu De Harmonie: het bouwen van stallen, remise 
en eenige verdere werken te Velp, Aauw. 2o Jan., 
tc 12 uren. 

Maanaas, lil Jan. 

'•-Hage, t e i l 1 / ! uren, door hot ministerie van bin
nen), zaken, san liet gebouw van het prov. best. het 
uitvoeren van eeuige werkzaamheden tol het inrichten 
van een huis, staande op de Papengracht te Leiden, 
tot een pharmaccutisch laboratorium Aanw. 19 Jan., 
to 10 uren. 

kerkrad- ' , tc 2 ureu, duur het gemeentebestuur: 
het bouwen van cun schoolgebouw te Spekholzerhcido. 

Keuduni , hij B. J . Boutna: het bouwen eeuer 
bocrcnstelpliuizmge te Houw oader Corn werd. Iul. 
bij R van der Weide, te Wons. 

Illii-jdae, £7 Pebr. 

esneneeeeel, tc 11 uren, door het gemeentebestuur 
cu kerkv. der Nederl. Herv. gemeente, bet afbreken 
van dc oude cu het bou'-vcu eeuer nieuwe kerk met 

| toren. 
Vaalkrmawrer (gein. Oldehove), bij Jobs. Fccnstra : 

liet afbreken eeuer behuizing mei schureu, cu liet 
wede rupbou wen eener kapitale boe n u be huizing niet 
schuur, bijscliuur eu stookhut. lu i . bij A . Meijer, tt; 

I Grijpskerk. Aanw. 22 Jau., to 1 uur. 

Ueennrfas, SM Jan. 

*«-iii»i-c, to II uren, door iiet ministerie vau waier-
I staat enz.: het plaatsen van dukdalven langs den 
I rechteroever van deu hniedeiinioiul van de Dorische 
I k i l . Aanw. 24 en 20 Jan. Raming ƒ4686. 

'•-Ilage, te 12 nren, door bet ministerie VSO water-
I staat, len behoeve der Staatsspoorwegeni hei houwen 
I van een post- eu te leg raai kaut oor te Nijvcrdal l a l . 
I hij den hoofdingenieur te Zwolle. Aauw. 20 eu 21 
[Jan., telkens te 1 uur. Raming /81,800. 

Harlingen, te 12 uren, door het dijksbistuiir der 
I Vijf-deelen Zeedijken-Huiiondiiks, in De Nederlanden: 

liet aanloggen eener steeaglooiiug lang 200 M . ou het 
] daarnevens en tei, zuidwesten vorhoogeii eu verzwaren 
Ivan den Zee- en Slaperdijk, over eene leng.e van 

:;-].:< M. . bij Surich, steen 'A'.i a 32. 
liii'kil.iini. le IJ uren, door het gemeentebest.: het 

I leveren van 1200 \ | ; grove ouderlioudagriiil. 

Vrijdag, :to Jan. 

Mlddelhnrg, te Kt uren, door het ministerie van 
Ivaterstaat eni* aan bel gebouw vuu het prov. best.: 
Ihi t vernieuwen van een gedeelte der houten be-
lieboeiing bij de veorsselige Aksebobe Saesiag. Aanw. 
| ?1 en 20 Jan. Raming ƒ 8 1 0 0 . 

vni- i . ' i i l , te 11 uren, door ilea architect K. H. 
I Kuipers, in liet Café de la Bourse: het Wediropbou-
Iwen van de onlangs afgebrande biwingO enz., be-
1 staan !e u nieuwe bouwmanewoning en schuur, goot 
l[>. in. 900 M 1 , aan don IJ weg in den Haarlemmer 
Imeerpolder. Inl. hij gen. architect, ouder Nieuwer-
I AmsUd. Aauw. 21 eu 23 Jan., telkens te 1 uur. 

i.i'i'iiumiiin, te 1 uur, door het ministerie van 
gatent, euz., aau bet geb. van liet prov. best.: het 

Ileveren eu plaatsen vau stiandpaltu op de eilanden 
1 Ameland en Schiermonnikoog. Aanw. 24 eu 20 Jan. 
|Ramiag / 8880 . 

Zaterdag, 31 Jan. 

Zier lkzer , Ie 1 u r e n , teu kantore van dondiree-
Iteur der gasfabriek: de levering vau 900,M)0 K G . 
iNew-Peliou gaskden eu 25,000 K G . Schol sche Piruie 
^•sskolea. 

Maandag, t l'ehr 
\ Lu lo ueiiii.-. te II uren, door Gebr. Wijhrlinglis: 

iLt-t afbreken eener kleine beliui/jng on liet bouwen 
•ei-lier nieuwe Doerenbehuizing tc Ellerainghuizen. 
XAIUIW . 2S Jan., bij Otlenhof, te '1 uren. 

hut lom , te 12 ureu, door burg. eu weth. van Kol-
llinnerland-eu-Nionwkruisland: de leveriug van 750 

M grint. 
IMn-dag, S l. i .r 

t'lrrrht, te 2 uren, door de maatschappij lot expl. 
:ui Staatsspoorwegen, aan het Centraa(bureau: het 
wken van eene bekappiiig op den los- ou lading-
leiger naast de douaneloods op hot stationsemplace-
ieut te Utrecht, ten behoeve vau deu spoorweg 

l'treeht — Bokstel. L I . bij den sectjeingcnieur te 
'-liosch. Aauw. 22 Jan. lismiug/'21 ' ïO. 

«oniMl i ig , 4 l'ebr. 

'••Hagr, te II uren, door hef ministerie vau water
staat enz.: hel leveren van voorwerpen van gegoten 
'tl gesmeed ijzer, staal, koper en metail, beuevens 
Kt bezorgen van smeden en werklieden lol het doen 
"ui herstellingen aan do Rijksstoo-n- en andere vuar-
uigeii, in gebruik bij liet baggerwerk ten behoeve van 
V werken vau de Mervvile eu Killen iu do prov. 
'uiil Holland eu Noord Brabant geil lief tijdvak aau-
Ittgende op 1 April '80 eo eindigende op uit. Maart 
11. Aanw. l i l Jan. 

Vllagr, le 12 ureu, door het minister o van water-
laat etiE-, ten dienste der Staatsspoorwegen: het 
ntken van den onderbouw eener groote draaischijf op 
It westelijk gedeelte van hot Centraal personen-
aliou le Amsterdam, ten behoeve v..n deu spoorweg 
"ii Nleuwediep uaar Amsterdam. Iul. hij dun hoofd* 
^genieur te Amsterdam. Aauw. 20 en 2S Jan., tri
ms te 11 ureu. Raming ƒ 5 4 0 0 . 

Vrijdag, 0) Ie Lr. 
Leeuwarden, te 1 uur. door het ministerie van 

ntemleal ent», aan het gebouw van Let prov. best; 
'>• liet vernieuwen vau een gedeelte Wesierhavon-
'ofd te Lemmer. Aanw. : i l Jan. en I FYhr. Raming 
18,800; Bo. het stellen van rijzo» schuttingen cn 
I doen van slroo en helnibeplaiilitigon op Ameland, 

saw. 2 en 4 Febr. Raming ƒ 7375. 
Zaterdag, 7 Frhr. 

••emmer, Ier secretarie van het waterschap Zeven-
tielenijen-en-Stnd Slooteu: hol verhoogeu eu ver-
jiren van deu zeedijk, vnn hot hok ten OOSten 
aksnm af tol aan bet hek bij hot Roode Klif, over 

leugte van 1495 M . Aanw. 5 Febr., te 10 uren. 
ariiing ƒ 2 9 , 4 2 0 . 
Zevenbergen, door liet gemeentebestuur: de levering 

2(H) M 3 gehorde onderhoudsgriut. 
U*ea»dag, II Febr. 

Hage, te 12 uren, door het ministerie van water 
'"at, ten behoeve der Staatsspoorwegen: lo . het 
"Wen van 92,200 grenenhouten dwarsliggers, in 3 
' e. Raming ƒ 1 5 1 , 5 0 0 ; 2o. liet maken, leveren eu 

tillen van eene draaischijf van 13.50 h l middellijn, 
behoeve van deu spoorweg Nieuwndiep-Amsterdaiu 

bij den hoofdingenieur tc Amsterdam. Aanw. 4 
•"' Febr., telkens te II uren. Raming ƒ 4 7 0 0 . 

•|t later le hepalen dalum. 
n'tniirriiuui, door den archiloct I). Verheul, namens 
K 'elsar en Van Slolk: liet vergrooten van dc bier-
• '"HVerij aau de DiniiciiroUc, hoek Vest. De toekc-

p n liggen aldaar ter visie. i n l . bij geuoeindeu 

Afloop van Aanbestedingen. 
Legemeer, 5 Jan.: ten behoeve vau Zeveii-Grictc-

nijeu-en-Stad Slooten: 
perc. 1, onderhoud van de rijwegen: a. ten oosten 

dc Lemmer: C . Dijkman, tc Sehotcrzijl, f 78; h. len 
westen dc Lemmer: F. Strak, te Oiidemirdum, /" 1 SS; 
c. ten westen Zandvoorderhoek: Hessel Dolle, te 
Bakhuizen, ƒ 45; 

perc. 2, walbeheüng: L . Htjlketna, te Hirni, ƒ 2 1 9 ; 
„ l i , aardewerk enz. aan den Wieldijk: F. dn 

Vries, tc Oudcmirduni, / 380; 
levering van palen en uordingen: 
perc. 1, 540 grenen palen, 88 d M . lang: J . S. Vis

ser, te Lemmer, /1860; 
perc. 2, 455 idem, lang 47 d M . : Firma Wed. C. 

Sleeswijk, te Lemmer, ƒ 1689.76; 
i>erc. 3, 455 idem, lang 41 d.M.: P. Visser, tc 

Workum. ƒ 1 2 8 3 ; 
perc. 4, 410 idem, lang 41 dM : dezelfde, /"1348; 

„ 5, 141 M . lengte lichte eiken goróungen: G. 
J . Garsen J r , te Zutfen, ƒ141 j 

perc. fi, 340 M . Icngts zware eiken gordingen: Firma 
C. Slceswijk, ƒ 5 5 5 . 

Miiivienl iu i i rn . 5 Jnii.: het metselwerk, verfwerk en 
smidswerk van ecu boiivvuianswoning voor Wed. C< 
vau de Poel: lo . n-etsslwerkj iiigekomeu 3 bilj., als: 
A . Nagtegaal, 1c Zwarlewaal, / 8800 
A . Moerman, „ Nieuwhclvoet, „ 572S 
A . de Hi-r in-, ff Nieuwenliooru, „ 5590 

2o. verf- en behangwerk; iugekomen fi bilj., als: 
L . Louwc Kouimaiis, te Hellevoetsluis, f 429. 
H . v. d. [Linde, „ idem „ 400. 
F. Lonwe K- oimaus, „ idem „ 395. 
K. Lauinicrsen, „ Nieuwhelvoel, „ 887. 
G. Hartog. ,, Brielle, „ 849. 
C. Visser, „ Nieuwenliooru, „ 340.99 

3o. smidswerk; iugek. 2 bilj., als: 
J . P . Vijbel, te Nieuwenhoorn, ƒ 3711.77 
J . de Gru ij ter, „ idem „ 367.86 

tbhrke-n, S Jan.: het amoveeren der beslaande en 
het bouwen van eoue nieuwe school eu onderwijzers-
woning iu die gem.; ingekomen 22 bilj., als: 
VV. Hienilerhof, te Enkhuizeti, ƒ 18,900 
G, Diiitekom, „ Aardswoud, „ 15,962 
K. F. Oortgijsen, „ Mcdemblik, „ 15,519 
P. Wilms, „ Anua-Pauluwiiii, „ 15,476 
J . Groot, „ Wijdeues, „ 15,960 
W. Rus, . N.-Niedorp, ,, 14,869 
J . Ruiter, „ Hoorn, „ 14,799 
D. Schouten, „ Nibbikswoud, „ 14,500 
M . Daalder, „ Helder, „ 14,400 
J . Gijzelaar, w Mcdemblik, „ 14JJ00 
t' Leeuw, „ Aardswoud, „ 13,973 
J . Bobeldyk, „ Abbckerk, „ I3,fii'.0 
K. dc Beurs, „ Lam bert se hang, „ 13,627 
J . Rezclmaii, „ N.-Niedorp, ' „ 16,498 
M Leeuw, m Spanbroek, 13,347 
P. Nieuweboer, ,, Twisk, „ 13,300 
W. van Assclt, „ Sijpckarspel, „ 13,297 
C. Wit , „ Medemblik, „ 13,279 
A. van Aeeett, „ Opperdoes, „ 13,276 
H . Koorn, „ Beanlngbroek, „ 18,100 
T. Laan, ,, Oostwoud, „ 11,643 
K . Nieuweboer, „ idem „ 11,642 
gegu ml. 

Hle lnwija , 9 Jan.: het houwen eener school voor 
220 kiudereu en onder wijzers woniug aldaar, ouder be 
heer vau deu architect J . I. van Waning; iugek. 
5 bilj., als: 
A . Wijnokers, te Rotterdam, ƒ 35,700. 
J . v. d. Broek, „ Zevenhuizen, „ 88,800. 
A. Langejaii, „ Kraliugen, „ 32,744.80 
A . deu Ouden en 

M . v. d. Spek, „ Moerkapelle, „ 31,947. 
Gebr. D. on It. P. 

Huurman, „ Delft, „ 30,310. 

iirenlngen, 6 Jan.: het verbouwen van een winkel
huis in de Heereiiat.raat I. 154, ouder lieheer vau den 
architect N . W. L i l ; ingekunieu 14 biljetten, als: 
M . Mammen, te Groniugen, / 3149 
J . I hivcruiau, „ idem „ 2995 
H . Jansen, „ idem „ 29'.)3 
Swartc eu Niiismnn, „ idem „ 2769 
J . Versteeg, „ idem „ 2749 
1). S Diddens, „ idem „ 2672 
G. A . do Ruiter, „ idem „ 2625 
J . Walliuga, „ idem „ 2590 
B. dc Jong, „ idem „ 2519 
F. Roders, „ idem „ 2475 
G. lliurichs, „ idem „ 2429 
E . Peters, „ idem „ 2415 
K . Fekkes, „ idem „ 2378 
D. Dooijes, „ idem „ 2294 
geguad, 

' t - l U g r , B Jan.: do levering van IJzerdraad, ijzer, 
zink- en kopenverk enz. voor de Rijkstelegraaf geil. 
'80; minste, insclir. waren : 

perc. 1, 50,000 K G . verzinkt ijzerdraad no. 8: Fei
ten eu Guillaume, te Mühllieim a :R., ii / 0 , 1 7 s ; 

perc. 2, 500 K G . idriu BO. 15: dezelfden, a ƒ 0 . 8 4 ; 
„ 3, 5000 M . verzinkt Bserdraadtoaw, licht: K. 

S. Stokvis en Zn., le Rotterdam, I ƒ0 .077 ; 
perc. 4, 500 M . idem, zwaar: dezelfden, a ƒ 0 . 1 6 . 

„ 5, 2000 st iiss verzinkt-ijzeren haakvormige 
isolatorstaugun: F. Nijst, te Luik, a / 0 . 1 9 + 5 ; 

perc. 6, lOOO stuks idem rechte idem met 2 veereu, 
2 moeibouljcs en zinken kap: J, Bar, te Delft, a / 0 . 52 ; 

perc. 7, 2501) stuks zuiken kappen: J . F . J . Bar, 
a ƒ 0 . 0 5 ; 

pure. 8, 400 sinks vorziiikl-ijzeren cliampigiionhcu-
gels met 400 stuks bonten daartoe: II. Ilotz, te 
V l l a g e , a ƒ 0 . 6 9 ; 

perc. 9, 500 stuks verzinkt-ijzeren oogbonten met 
trekschoreu: Ijzergieterij Do Pruis van Oranje, klem, 
a ƒ 0.28; 

perc. 10, 1000 stuks 'ijzeren gelede pijpen: I,. J. 
Enthoveu en Co., Idem, a ƒ 0 . 7 2 ; 

pure. 11, 30 ijzeren straatblokkeu: Ijzergieterij De 
Pruts van Oranje, ü ƒ 1.09; 

perc. 12, 200 zinkstaafjes voor Luclanché-clementeu 
met koperen stronken, lang 0 . 5 0 M . : J. F . J . Bar, 
a ƒ 0.105; 

perc. 13, 5000 dito dilo laug 0.17 M.j dezelfde, 
a / 0.085; 

perc. 14, 25 roodkoperen aardplaten 1 dezelfde, 
a ƒ 8.75; 

perc. 15: 50 K G . rondkop.-rdraad. dik 0.001 M 
It. S. Stokvis en 'Zn-, ii ƒ 1.1525; 

perc. l f i , 2000 kilo salmiak : F. Falkcnburg, te 
's-Ilage, a ƒ 0 . 7 3 ; 

perc 17, 1000 kilo cokes: A . W. Gnxrto, tc Amster
dam, a ƒ 0 . 1 2 5 ; 

perc. 18, loO.OOO rol pspierstrookeu voor Morse-
toestel len: II. Milchsack, te Hedwigstlml, a ƒ 0.0682; 

per.- 19, 1000 dito voor Muner-toustellou : dezelfde, 
a ƒ 0 . 0 7 7 5 . 

«runlngen, 9 Jan.: hot aanleggen van ecu kunst
weg van Zoutkamp langs deu binneuherni vau deu 
zeedijk Zoutkamp-Nittershock lot aan de Friesche 
grenzen; iugek. 15 bilj., sJs: 

¥ . Harkema, te Warfhuizen, ƒ 11,023 
J. Luhsen, „ 'Zuidwolde, „ 9,900 
E . Südzcs, „ Faraisum, „ 9,718 
EL Vogelzang, „ Oldehove, „ 9.0S4 
A . J . Benuiiiga, „ Rcdiim, „ 9,035 
J . v. d. Veen, „ Zoutkamp, „ 9,630 
H. J . Kroon Jr., „ (ironingen, „ 9.450 
J. H. Pot, „ Stedum, „ 9,179 
E. Blaaiiw, „ Zoutkamp, „ 9,|00 
W. B. Harkema, „ Warfhuizun, „ 9,100 
B. II. Hnrkema Wz., „ Groningen, „ 8,953 
A. Woldringh, „ Zoutkamp, „ 8,700 
P. H. Dopheide, „ Groningen, „ 8,574 
A . Banning, „ idem „ 8,444 
,L Veldkamp. „ Bedum, „ 8,340 

t ' i reriu II) Jan : het herstellen van den straatweg, 
vau den Baarnsehcdijk af lot den Amorsfoortselieti 
postweg of den zoogenaamd en Oranjeboom, met het, 
onderhoud ged. 6 maanden; minste inschr. was J . 
van Lanteren, te Wondcubcrg, voor ƒ 12.79L 

V l l a i t e , 12 Jan.: lo . liet onderhouden cn gedeelte
lijk vernieuwen van do straat-, grint-, schelp- eu 
piiinwegmi; iniusle inschrijver was II. Joiigeuburgcr, 
tc Waddinksvccii, voor ƒ40,200. 

2o. hit onderhouden van eeaige gebouwen, wacht-, 
brandspuit huizen cu brandladders met toebchooren; 
minste i schrijver was J . 11. do Swart, te 's-Hage, 
voor ƒ 5S65. 

3o. hut rioleeren en lierstraten van de Bilderdijk-, 
Tollens- en Verlengde-Kiandslraten; minste inschr. 
was F . Colson, tc 's-ilagc, voor ƒ19 ,800 . 

S imriagen , 12 Jan.: de levering vnn grenen- en 
vurenhout aan de gemeente ged. 'SO; niinsle inschr. 
waren K. Maathuis ou Zu., te Groningen, voor 5 pCt. 
boven tarief 

'n-lluge, II Jan.: het maken van enne loods cu het 
afsluiten van een terrein tot berging vnn spoorweg-
inaterialen hij Nijmegen; ingek. 5 bilj,. als: 
.1. Th. Kerkboff, te Nijmegen, ƒ 2440 
A. D. vnu Seters en Co. , „ idem „ 2222 
H . W. v. d. Waarden, „ idem „ 2220 

Verburgh Jr., „ idem „ 2140 
B. A. Wiegcrink, „ Groenloo, „ 1889 

'«•Ilage, 14 Jan.: het ged. '80 onder hou den vu 11 de 
schoolgebouwen, woningen en echoolneobelen; minste 
inschr. waren J . O, Tom en II. van Bergen Hene
gouwen, tc 's-Hage, voor ƒ17,600. 

Haarlem, la Jan.: het houwen van eene school en 
onilorvv ijzers woning te Wo-t knollendam, gein. Wor-
inerveer; minste inselir. wns G. ^uureiidouk, tc Haar
lem, voor ƒ14 .300. 

B U I T E N G E W O N E A L G E M E E N E V E R G A D E R I N G 
IiKIt 

AMSTKRDAMSCIIK K A N A A L M A A T S C H A P P I J . 

In het Odéon had Vrijdag 10 dezer de voortgezette 
algonieene vergadei ing pl.tats van aandeelhouders der 
Kanaalmaatschappij. 

Tegen woonl ig waren 154 houders van aandeolen, 
vertegenwoordigende een kapitaal vau f 1,020,800, 
en uitbrengende 722 stemmen. 

De Voorzitter, de heer J VV. Jus. J i t ta , bracht 
eerst aan de orde: 

Machtiging aau de Directie door aandeelhouder» 
te verleciieu voor het aangaan der bij de wet vau 
14 November 1879 {Stauhhlad no. 195) bedoelde 
overeenkomst tot uitstel vau de terugbetaling der 
door den Slaat aan de Maatschappij tor leen ver
strekte gelden, ten bedrage van vijf-en-een-halfmil-
lioen gulden 

Door den heer F . C. Quien wenl , als voorzitter 
van den Rand van commissarissen, gunstig namens 
dit college geadviseerd op do door de Directie gedane 
aanvrage. 

Alvorens echter omtrent dit voorstel beslist werd, 
vroeg de hoer J . G. Jager bet woord. Spreker' bad 
iu geen enkel van do gepubliceerde verslagen der 
vorige vergadering iets opgemerkt omtrent bet treffend 
verlies door do Maatschappij geleden in het overlijden 
van haar voistehjken eore-vi«uziIter Z. K . II. den 
Prins van Oranje. Spreker achttOj bet eeu duro 
plicht der dankbaarheid , hier to herinneren hoeveel 
belangstelling deze Prins van Oranje getoond hoeft, 
hoezeer bij niet hart eu ziel gewonnen was voor de 
doorgraving van lloliand op zijn smalst. 

Luide teekenen vau instemming begroetten deze 
veelsprekende hulde, gebracht aan de n ago lach ten is 
van den te vroeg gestorven Prins. 

Hierop volgde do goedkeuring der Vergadering op 
het eei-ste vtiorstel door de Directie ter overweging 
aangeboden. 

Vervolgens was aau de orde hot aanbod van den 
Staat der Nederlanden, om met de Maatschappij eene 
overeenkomst te treffen, krachtens welke, behoudens 
zoodanige afzonderlijke bepalingen, als omtrent eenige 
bijzondere punten mochten noodig zijn, al bare lm-
zittingen eu rechten, geene uitgezonderd, mui den 
Slu i t zullen overgaan tegen inschrijving ten haren 
naam van een kapitaal 2 'L• /„ Nationale schuld , ten 
bedrage vau de helft van het gestort bedrag op de 
aaiideolen in haar maatschappelijk kapitaal, die niet 
voor baai' aiiiortisuiie-tonds zijn ingekocht. 

De heer C. F . Ouicn . voorzitter van den Raad van 
Coiiiinissurisseii, adviseerde tot verwerping van dit 
voorstel; Mr. W. II K . Moutbaan logde, namens 
eene vergadering van aandeel houden Donderdagavond 
iu '/.ccmuiishoop gehouden, eu door spreker gepre
sideerd , eene vergadering, waarin ruim I uiillioen 
uan aaiideeleii vertegenwoordigd was, de verklaring 
af, dat deze Voigaderiug bol voorstel der Regeering 
ten eenemale onaannemelijk achtte, een negatie van 
do ojNilleringoii, die men zich getroost bad voor do 
totstandkoming van dit grootscbe werk, en eeu mui-
bod, niet wel overeenkomende met de goede trouw 
en waardigheid dor Nederlandsche Regeering. Namens 
deze aandeelhouders stelde spreker bij motie voor, 11:111 
do Directie op te dragon nadere en betere voorwaar
den van de Regeering Ie bedingen. 

(Toojiiicbirigon). 
Nadat de heer J . van Hattem op de onbillijkheid 

had gewezen, waarvan Amstenlam met ziju water
weg vergeleken bij Rotterdam steeds bet slachtolfer 
was geweest van regee rings weg e eu op de gelegen
heid thans voor den Staat aangeboden 0111 d i l goed 
lo maken, stelde bij daartegenover' de teleurstelling 
ontstaan door het sobere Regeeriugsaaiihoil. Spreker 

' drong aan, dit voorstel to verwerpen en te trachten 
; betere voor waan Ion te verwerven. 
I Al-iel vroeg de heer Mr. M . II s' Jacob het 
1 woord. 0111 als Rijkscommissaris hei standpunt, waar

van de Regeering haar aanbod gedaan had, toe te 
lichten, 

Spreker begon met te verklaren , dat de overdracht 
in snijd is met de wenschen der Regeering, die de 
Kanaalmaatschappij in het bezit wenscht te zien 
blijven van de kanaal- en havenwerken en deze te 
zien voltooien. 

Het gewone recht van koop en verkoop is hier 
dus niet van toe|«issiiig, daar do Regeering met 
weerzin do overdracht aanneemt Ook kan de Re
geering niet toegeven dal bet kanaal voltooid is. Het 
bestaat, de mogelijk beid van zijn liostaan is bewezen. 
Uit een financieel oogpunt is de /aak ook niet ge
slaagd , daar do opbrengst tot dusverre ƒ 200 ,000 , 
de kosten vau onderhoud en exploitatie f 800,00*1 
bedroegen, l)e kosten, op 27 millioeu geraamd, be
dragen thans reeds een totaal van 40 millioeu : daarbij 
kan bet kanaal als geslaagd, maar een dergelijk 
gunstig oordeel omtrent de haven als voorbarig !« -
SChouwd worden. Het is de vraag, of die haven op 
don duur zonder groote opollcringen zal kunnen be
houden blijven. 

Do Regeering doet desniettemin baar aanbod lo . 
uit erkenning van de venlieiiste voor hetgeen de 
Maatschappij en de Directie tolstnndbmcht; 2o. om-
dal deze zaak een landsbelang geldt: 3o. omdat zij 
het door baar in deze zaak gestoken kapitaal, vau 
omstreeks 25 millioeu, niet onvruchtbaar wil laten. 

Het Regeeringsnatibod 11 t beschouwd worden «als 
tegemoetkoming iu de linancieote mislukking, als eerr 
loutere gunst ou welwillendheid." De Regeering be
kostigde reeds a / i van wat bet kanaal kostte en wil 
thans den aandeelhouders het andere derdedeel ver
goeden. Do Regeering bundelt dus als een welwil
lende commanditaire associé. 

Het bestuurslid Jhr. Mr, Rutgers van Rozenburg 
bestreed vervolgens do door de Regeering uitgedrukte 
ui l ing, dal de Maatschappij niet opgewassen zou 
zijn tegen baar exploitatiekosten. Hij toonde uit de 
reglementen der Maatschappij en de met do Rog om
gesloten overeenkomsten aan, dal de bedoeling alleen 
was, dal de Maatschappij lieboordeiosse en exploilunte 
voor den Staat zijn zoude, om ten slotte bet. gedane 
aanbod lo kenmerken als niet strekkende tot hand
having van het prestige der Regeering. 

Mr. Aug. Philips ontkende ten eenemale de juist
heid der cijfers en berekeningen vau de Regeering, 
gelijk die door baar als maatstaf aangenomen waren 
huror argumenten. Zij zelve had verder, door weige
ring vun gedachten te wisselen mot de Direct ie, zich 
do gelegenheid afgesneden beter ingelicht te worden. 

De slotsom der discussie was de volgende motie 
voorgesteld dour Mr . Moutbaan, gewijzigd door den 
heer II. Oyens, ondersteund door de Directie der 
Kanaal-maatschappij eu hare commissarissen 011 bij 
appluudisseiiierit dor Vergadei ing vastgesteld: 

uDe algemeene vergadering van aandeelhouiiei's in 
de Amsterdamscbe Kanaalmaatschappij, 

kennis hebbende genomen van de briefwisseling mot 
do Regeering door de Directie overgelegd; 

overwegende, 
dat het Noordzee-kanaal, evenals de waterweg van 

Rotterdam naar zee, is een werk van groot algemeen 
belang, gelijk do aanleg dan ook bij dezelfde wet is 
verordend; overwegende, 

dat ile voorwaarde, waarop de Regeering de over
neming van tie kanaal- en havenwerken, door den 
Staal voorgesteld, tengevolge zoude hebben, dat hel 
gelukkig geslaagde werk, hetgeen, wegens bet recht 
vau don Staat 0111 de aandeden steeds a pari in te 
trekken, nooit winst voor de aandeelhouders kon 
opleveren, thans met schromelijk verlies voorde 
aandeelhouders door den Staat zou Worden verkregen 
voor een belangrijk mindere som dan bot beeft ge
kost en heeft moeten kosten, 

dat een zoo onredelijk doel niet door de Regeet ing 
kan worden Iwoogd en hel door haar gedaan voor-
stol daarom niet kan ziju het laatste woonl der Re
geering : 

draagt aan do Directie op, do onderhandelingen 
met de Regeering tot overdracht der kanaal- en 
havenwerken te hervatten, teneinde aau de Verga
dering voorstellen te kunnen onderworpen. meer in 
overeenstemming niet de waardigheid dor Regering 
en de belangen der aandeelhouders, verdaagt de ver
gadering tot 20 Februari e. k ." 

Vervolg der Berichten en .Meiledeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

— De Leeuw van Belfort, bet veelbesproken mo
nument , waaraan nu bijna acht jaren gewerkt werd, 
is thans voltooid. Hij is van loodachtige steen eu 
staat op een verbeven vlak voor de rots, waarop 
zich de sterkte vei heft die de stad beheerscht. Het 
reusachtige godorikteekori moet een groolscbon indruk 
Banken, 

— Er is sprake van f te Londen een nationale 
tooiieelacailemio op te richten. Op een vergadering , 
door Prof. ilenrv Morlev en Mr. II. J . Byron belegd, 
is het besluit daartoe genomen eu oen mmmleaw be
noemd om bet plan voor die instelling op le maken. 

— De geitouwen der gasfabriek te Gothenburg 
ziju door een ontploffing gedeeltelijk vernield. 

l i E N N E N L A N I) 
's Gravenhage. Door don Gouverneur-Generaal 

van Neilei'landsch-Oost-ltidio zijn de volgende beschik
kingen genomen: 

verleend: een tweejarig verlof naar Europa, we
gens / iekle, aan deu ingenieur 3e klasse bij den 
Waterstaat enz. J . K. E . Triebart; 

heta.it: mot do waarneming van ingenieur 3e klasse 
bij den Waterstaat euz. S. J . G. Ovei veldt, laatste
lijk ingenieur 2e klasse, thans belast met do waar
neming dei' lielrokkiug van adspimnt-ingenieur bij 
dien lak van dienst; 

ontslagen: eervol uit 's Lands dienst, de opzich
ter 2e klasse hij den Waterstaat euz. M Prakken; 

geniaalst: bij de burgerlijke openbare werken te 
Bezoekie, de benoemde opzichter 3e klasse | | . J. G. 
E. F . Hofiueijer; te Soerabaia, dc benoemde opzich
ter 3e klasse VV. I.. Mulder; 

overgeplaatst: naar- rangemng(residetitio HutavulJ, 

http://Stil.no
http://heta.it


D E O P M E R K E R — Zaterdag 17 Januar i 1880. 

do architect 'Je klasse J , P . van Roosmalen; naar 
Modjokerto (residentie Soerabaia), de opzichter l e 
klasse C. F. Welker ; naar Kendal (residentie Sema
n t i c i , de opzichter l e klasse A . N . Picters; naar 
Kepnhiang (residentie Palcinbang), de opzichter l e 
klasse G . HeulT; nnar Soerabaia. de opzichter 2e 
klasse L . P. E . Maflieioli del Castelletto; naar Grissee 
(residentie Soerabaia),,' da opzichter 2e klasse A de 
Haat; naar Tjirihon, de opzichter 2de klasse G. A . 
van de P o l ; naar Ambarawa (residentie Semarung), 
dc opzichter 2e klasse J . Sonjé ; naar Hatavia, de 
opzichter 3e klasse J . W . van de Graall . 

— Bij den Raad van State is eene quaestie aan
hangig, nu en in de toekomst van veel belang voor 
vele gemeentebesturen. 

Bij bet opmaken van den legger voor toegangs
wegen naar de stations vnn den spoorweg Leiden— 
Woerden, beweerde de Maatschappij van dien spoor
weg, dat het onderhoud en dc verlichting dier toe
gangswegen aan do gemeenten moest worden opge
dragen. 

Bodegraven en Zwammerdum verletten zich daar
tegen. 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland waren van 
oordeel, dut art. 70 der wet van 0 Apri l 1875 
(SnV. no. 07 ) , dat de ipiacstie beheerseht, te on
duidelijk was, om dat zooals het daar staat tc kun* 
een toepassen. Dat artikel luidt: »Wegen — tijdens 
het iu werking treden dezer wet aangelegd tot toe
gang naai- een station — wonlen aan dc gemeente 
overgedragen, daarna komt het onderhoud cn de 
verlichting ten haren laste." 

Gedeputeerde Staten, van oordeel, dat «tijdens 
het in werking treden dezer wet" alleen kan slaan 
op het oogenblik waarop de wet iu werking trad, 
en het artikel toch niet geacht kan worden gemaakt 
tc zijn met het oog op de wegen alleen op dat 
oogenblik aangelegd, verklaarden die woorden Ie 
houden voor niet geschreven, en wezen Bodegraven 
en Zwainuienlam aan als onderhoudsplichtigen 

Hit gevoelen werd ondersteund bij dc openbare 
he handeling voor den Raad van State door den ad
vocaat vau de Maatschappij Leiden—Woerden, Mr. 
Vlielander Hein. 

Mr. I). van Fck. advocaat van de heide gemeen
ten, wees erop, dat men zijne cliënten alleen in 
het ongelijk had kunnen stellen door deze allesaf-
doende woorden uit dc wet le lichten, wat hij niet 
geoorloofd achtte. Hij erkende, dat art. 70 ondui
delijk was, doch blijkbaar sloeg het artikel op voor
afgaande handelingen ; D wegen aangelegd''' en andere 
uitdrukkingen toonden genoegzaam aan. dat het 
artikel alleen het oog had op wegen, aangelegd 
vóór dat de wet in werking trad. Ook op de ge
schiedenis beriep hij zich cn tevens, dat in deze zaak 
was gebleken, dat de afgetreden Minister van Wa
terstaat zich ook in dien zin had verklaard. Volgens 
pleiter blijven dus alle toegangswegen, nangelegd 
of aan te leggen door het Rijk of spoorwegonder
nemingen, na het in werking treilen dor wet van 
0 Apr i l 1 8 7 5 , altoos ten laste van hem die wegen 
had aangelegd, eu niet ten laste van de gemeenten. 
Bij koninklijk besluit zal nu spoedig over deze be
langrijke vraag een beslissing wonlen genomen. 

Amsterdam. In de vergadering van bet Ge
meentebestuur is benoemd tot Commies-ingenieur 
der gemeente, afd. Publieke Werken, de heer B. 
H. J . van Xederhassclt, civiel-ingenieur alhier. 

— Het bericht omtrent de benoeming van prof. 
Gugel, tot lid der commissie ter inspectie van rijks
gebouwen, voorkomende iu ons nommer van 6 dezer, 
wordt door de Kunstbode, op grond van mededee
ling uit vertrouwbare l onjuist genoemd. 

Uit «volkomen vertrouwbare bron" zijn wij instant 
gesteld mede te deelen, dat het bedoelde bericht, 
hoewel dan ook niet letterlijk, toch in hoofdzaak 
volkomen juist is, daar prof. tingel met de inspectie 
van eeu reeks der rijksgebouwen door den Minister 
van Kinnenlandsclie Zaken is belast. 

Arnhem. He heer C. II. de Swart , kunst
schilder alhier, heeft voor de betrekking van voor
zitter der Vereeniging Artibus Sacrum bedankt. In 
verband hiermede werd op de Zatentag II. gehou-
algemeene vergadering de heer W . A . Nicola tot 
lid van het Bestuur gekozen. 

— Wij vermeenen den leden der Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst te moeten herinneren 
aan de gelegenheid, die dit jaar is ojiengesteld om 
voorstellen tot wijziging dei' wet in te dienen. Vol
gens artikel 03 dier wet moeten de voorstellen vóór 
den 1 Februari e. k. aan het Hestuur der Maat
schappij worden ingezonden. 

Harlingen. Voor de betrekking van opzichter 
bij het watei-srbap «Ier Vijf-Hfelen-Zeeilijkeii-Bin
nendijks, waaraan eene jaarwedde van f ÖOU ver
bonden is, worden vóór 1 Mnart e. k. sollicitanten 
opgeioe|»en. 

ADVERTENTIËN 
bestemd voor De Opmerker gelieve men, ter voor
koming van oponthoud, te adresseeren aan de 

WzX o d a c t l e 
van genoemd Weekblad. 

T o t V l * | | l l u s j r - U V O n « l i n - j > « ' i i u r e n 
worden adve r t en t i ën voor het eerstvolgend num
mer aangenomen. 

Advertentiën. 

H. & J. SUYVER. 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

•te HoUandache Tuin, 
Bikkerstraat 20 en 22, te Amsterdam, 

S T O O M K E T E L S van nib bekende typen 
..II reparation aan bestaande K E T E L S worden in 
den kortst inogelijkon tijd geleverd en uitgevoerd. 

Aanbesteding. 
Op Donderdag 22 Januarij 1 8 8 0 , des avonds 

ten 0 ure, zal in het Hotel de Pauw, te Arnhem, 
voor reluming vsn den Heer P . RE1JERS worden 
aanbesteed: 

Het bouwen van een Oraanpakhuie op 
de Korenmarkt te Arnhem. 

Teekeningen en Bestek liggen in bovengenoemd 
Hotel ter inzage, terwijl Bestekken ii ƒ 0.50 te 
verkrijgen zijn bij den Boekhandelaar J . J . VAN' 
MA S T R I C T aldaar. Nadere inlichtingen geeft de 
Architect J . W . B O E R B O O M S . 

A A N B E S T E D I N G . 
H E T DI JKSBESTUUR VAN H E T W A T E R S C H A P 

DE Z E V E N G R I E T E N I J E N K S S T A D S L O T E N T l 
LEMMER, zal behoudens nader tc verleenen ttMg-
tiging , bij enkele inschrijving aanbesteden: 

Het verhoogen en verzwaren van den 
Zeedijk van af het hek ten Oosten 
Laaxum tot aan het hek bij het 
Roode Klif, over de lengte van 1495 
Meters. 

Begroot op een koatenbedrag van / 29420 
Gedrukte bestekken zullen van af den I 7 Januarij e. k. 

verkrijgbaar zijn ter Secretarie van voornoemd Wa
terschap tc Lemmer, alwaar de iiischrijvingsbiljetten 
franco moeten worden ingeleverd vóór of op den 
7 February 1880. 

Aanwijzing van bet werk op Donderdag •"» Fe
bruary e. k. 's morgens 10 uur op het terrein. 
Inlichtingen omtrent hei werk kunnen worden ver
kregen hij den Opzigter J . It. Z E L D E N R U S T te 
Mirns, 

Lemmer, 1.J Januarij 1880. 
Ret Dijksbestuur voornoemd, 

V A N S W I N P E R E N , Voorzitter. 
S. S P A N N E N B U R G , Secretaris. 

Aanbesteding. 
Op Woensdag tien 21 " r n Januari 1880, des mid

dags te 12 uren, zal in het Hotel F K I U O K le Gro
ningen worden aanbesteed: 

l o . Het bouwen van een machine- en 
ketelhuis met schoorsteen, het in
metselen van de ketels met rookka
nalen en het leveren van de daartoe 
benoodigde bouwstoffen, en 

So. Het maken van filters, voorraadbas 
sins, vergaarputten, enz. en het le
veren van de daartoe benoodigde 
bouwstoffen. 

Een en ander voor de Waterleiding te 
Groningen. 

De besteding heeft plaats iu twee perceelen en 
in massa. 

Bestekken zijn iederen werkdag van 10 tot 1 uur 
tegen betaling van 25 cent verkrijgbaar bij de Hee
ren P E R N S E N R O S E N K O T T E R , Rovenbergstraat 
te Arnhem en aan hot Bureau der Waterleiding, 
Rabenhuuptstraat, Z . 268 te Groningen, alwaar 
ook de teekeningen ter visie liggen. 

Pe aanwijzing iu loco zal plaats vinden op Maan
dag den 10 Januari ISS0 , des voormiddags te 10 uren. 

C A L Q U E E R L I N N E N 
in drie breedten*, de beste kwaliteit, sueciaal niet 
mijne Firma vervaardigd. 

CALQUEERPAPIER, VICTORIA PAUS
PAPIER en PAUSPEROAMENT. 

PAPIER SANS PIN iu de ruimste keuze. 
W H A T M A N N ' S en alle andere T E E K E N P A 

PIEREN. 
PAFIER M I L L I M E T R E e u . enz. 
Voor rad ig in het Magazijn van Teekenbehoef

ten voor Bouwkundigen van 
T i l . J . D O B H K te UTRECUT. 

~ GAS-ZUIVERING 
door het gebruik van ij/er-oxyde, geleverd door de 
Gas Purification and Chemical C. l.imitcd London, 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en Oost-lndië 

W. Hoven en Zoon, liotterdam, 
bij wien bijzonderheden en |irijso|igaven verkrijg
baar zijn. 

E n . G . A . KOL, Archilekt te liotterdam, is voor
nemens 

AAN TE BESTEDEN: 
liet houwen van 

T W E E W O O N H U I Z E N 
aau dc Schiekade 0. Z. tegenover het Pmveniershuis. 
Gedrukte teekeningen en bestekken sijn a f 3.50 per 
Stel verkrijgbaar aau het Kantoor Hoogstraat 846. 

Pe inschrijvingsbiljetteii worden ingewacht vóór 
of op Woensdag 21 Januari. Pe tijd van beraad 
is bc|nuild op 5 dagen, waarna aan de inschrijvers 
het resultaat zal worden medegedeeld. 

V A N K I E T S C I I O T K X & H O I \ V E \ S . 
ROTTERDAM. 

HOliKÏ & C O M P A N Y ' S STOOMMACHINES, 
met Goud bekroond Parijs 1 8 7 8 , 

voor fabrieken, waterwerken, enz. 
LOCOMOTIEVEN van FOX W A L K E R k 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 P L E I I 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 , POMPEN, GEREEDSCHAP-
PEN , S T A L E N SCHOPPEN, goguraml dc 
K R A A N - en amine 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 mor sloom- en wittei-werktuigen. 
DRIJFRIEMEN. Alles voorradig. 

Prim:. 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 concur-
l rende prijzen. 

Alles jirima kwaliteit en billijke )>rijzcn. 

KLÖÖS & V A N LIMBljRGH. 
Leenaars van Zuilen- rn ialelbazall-urorieii 

in R I J N P R U I S S E N , 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeien, Portland-Cement, 

KALK. imiTlSSTKES, VOORVAST! STKKXKN, KS/.. 
Sieuwehaven S.zijde 5 5 , 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 
I n nlli* i t i N i c i 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. 

II. IIOLSHOEIt, (e Arnhem. 
l « < t « . Z l l v r r r n M e d a i l l e v o o r W a t e r -

u a n - l n x t r u i n e n t e n . 
1*711. H o o g - n t e a n t l e r n e h e l d l n s t v a a r W a 

t e r p a n - e n H o e k m e e t - l n . t r u i n e n t e n . 
Voorts: IIAHO- en T H E R M O M E T E R S , olie «wrten 

van K I J K E R S , BRIEF BALANSEN, enz. enz. 

Mozaik 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 . C O R R I 
D O R S . W A R A N D A ' S , enz., alsmede BEKLEEDING 
vau M U R E N , T E G E L S voor I l l . O E M I I A K K E N en 
P A N E E L W E R K enz. 

L'ilsluitciitl Attt'iitscliaii van Mav. & ('°. 
voor Nederland en deszelfs Koloniën 

Gt-, J". O O R , 
F i r m a AST. D E W I L D . 

Scheejanakershaeen .Y". (ii! en Jufferslraat N". 56. 
R O T T E R D A M . 

Hij GEUR. .1. & II. V A N L A N G E N H U Y S E N , 
te 'a liravcnhage, is uitgegeven en alom verkrijg
baar gesteld a flM 

D E I X . M R I F I I & 4 A L P 0 H P . 
een Werktuig tot het opvoeren van water. 
door J . A . H O E S T V A N L I M M ; au . Civiel-lngenieur. 

Mei ^ platen. 

M O X A I J K K -

A R K E T V L O E R E N 
en Tegels in alle.soorten. 

D E I . I N T & C " . , Haringvliet", Itolterdani. 

LOUIS GOFFIN & CIE. 
R U E D A R T O I S 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 . 

V K R K O O P I N I T 
26 Januari 1880 en volgende dagen, 

ten huize van de Irma E . J. B R I L L , te LUIDER 
van hei 2- gedeelte der belangrijke liibli.uheek 

ti;,..l it.'ii tloor wijlen 

Dr. \V. II. v. K A A T I I O V E X . 
H K V A T T K N D K O. \ , 

Eene schoone verzameling zoowel oude als nieuwen 
wei ken over Teeken , Schilder- eu Beeldhouw 
k u n s t . — Q o d s d . , Burgerl. eu Landelijke 
Bouwkunde. — Scheepsbouw, enz. — Eene 
rijke verzameling vnn werkeu over Letterkunde 
i waarbij eene keurige collectie der werken van J. V A N 
L E N N E P ) . — Eene zeldzame collectie van Biogra-
phieën. Prachtwerken. — Keu kapitale 
Kunsttafel, Kunstkaaten, enz. 
JakT"* [ie Catalogus is op franco aanvrage verkrijg-
baar a «o Cents. 

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 . 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

VAL TRAVERS, 
geeft Iterigt dat door 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 &, t>. ie Amsterdam, 
door wie ook tot het leggen van vloeren inlichtingen wonlen verstrekt en orders voor geheel Neder
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de Fabriek, Heilweg N" . 3 , te Amsterdam, 

De Directeur W P. WALSH. 

NEDERLANDSCHE KUNST-ZANDSTEEN-FABRIEK 
tusschen Velsen en IJmuiden. 

G o c t l g e k e u r d h i j K o n i n k l i j k I n e M l i i i t v i m d e n K J H e p t e m b e r 1 £ 7 7 . 

Hoofddépót: te Amsterdam over het Paleis voor Volksvlijt, Falokstraat No. 49. 
Bekroond te Arnhem met Diploma ten Graad. 

APPELBLOESEM, UOODE, GELE, BLAUWE, HARDGRAUWE en GRIJZE KLEURENHOUDENÜE METSELSTEENEN. zoomede 
PROFILSTEENEN in alle gewenschte PROFIELEN, zoonis steeds aan diverse gebouwen voor versiering door ons geleverd worden, PAR
KETVLOEREN, enz. 

Vervaardigt alle artikelen welke l>ij den bouw van Huizen, Kerken enz gewoonlyk van steen worden aangewend, iu K l ' l V Ü T -
Z A K I W ' I ' K K V en ook in P O R T I A K D - C K H E I t T . 

Groothandel in le uunlitait PORTLAND-CEMENT merk .STERN" van TOEPEFER, GRAWITZ 81 C*. te Stettin; KNIOHT, BEVAN I STÜRUE'S euz. 

Inlichtingen ook te bekomen 
te 's-Bosch bij den Beer S N I J D E R S V A N G E E F E N . 
. Deventer > > . II. II. B E L T M A N . 
» Dordrecht » de Heeren G K I I R S . E K . 
» Arnhem > > . T . V A N H E R U A C I I SC O: 

te Groningen bij den Heer K . S W I T T E R S . 
• Nijmegen . . . J . V A N M E E L . 
• Rottenlam • de Heeren v. 11. B E R G & W I L L E R R A N D . 

Gedrukt bij ü . W . van der Wiel & C». le Arnhem. 

Vijftiende Jaargang. IS'. 4. i Zaterdag 24 Januari 1880. 

D E O P M E R K E R . 
" W E E K É 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 B A Z E N . 
Het Weekblad verschijnt des Zaterdags. 

Het sktlilismsil bedraagt voor het binnenland ƒ1.155 per 8 maanden of 
wel bij vooruitbetaling SSf gulden per jaar. Afzonderlijke nommera bij voor-
uitbcH telling 15 ceut. 

Alle stukken en advertentiën te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

snn-

Advertentiën uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Advertentiën van 1—5 regels ƒ 1 . — , daarboven 20 cent voor elkeii regel 
plaatsruimte cu 10 cent voor een bcwijinommcr. Advertentiën voor hut bui
tenland 25 cent per regel. 

BERICHT 
Het abannement VSO* den geheelen Jaargang be-

draast vaar hel binnenland bij vaariillbetaling 
ileeMe % E " « l I.HKV waart** de taeirndlng van 

een »arti*U»*l tal dat bedrag In i n laaa der maand 
Januari wodt Ingewacht «ast het «drt-i vast de 
tdmlnlatratle van De Opmerker te Arnhem. 

Veer het buitenland It vaarultbetnllng van het 
•bannement verplicht. 

DE T E N T O O N S T E L L I N G T E D L ' S S E L D O R F 
IN 1880. 

Het groote gebouw, waarin de liclangrijke ten
toonstelling te Diisseldurf tlit jaar zal gehouden wor
den, is nu , wat de Duren en het dak betreft, ge
reed. Dc lengte van het hoofdgebouw is 3li0 meter, 
ongeveer dc helft van die van hel groote tentoonstel-
lingsgelwuw te Parijs in 1878, terwijl die overdekte 
iiimte nagenoeg juist even groot is als die van het 

tentoonstellingsgebouw te Sydney. 
Met deze afmetingen bieden de tentoonstcllings-

^'Imuwen te Dusscldorf, met hun torens en kiK'|H'ls, 
lts uit de verte een indrukwekkend schouwspel aan. 
a werklieden zijn nu druk bezig met tie indecling 
i het arrangeeren vau het inwendige, en er is 

geen twijfel aan, of het gebouw zal geheel gereed 
zijn tegen den dag der opening, den 9 Mei 1880. 

Hel getal inzenders in de nijverheidsafdeeling zal, 
indien meu dc talrijke collectieve inzendingen :ds 
enkele rekent, meer dan 'MUM bedragen, en iedere 
tak van Duitsche nijverheid en handel zal op de 
tentoonstelling vertegenwoordigd zijn. Vele der voor-
iniuniste firma's richten speciale gebouwen ol'annexes 
oor zich zeiven op. Hehalve de 3000 exposanten bp 

liet gebied van industrie, zullen er drie andere afdee-
lingen zijn, respectievelijk VOOT schoone kunst, land
bouw en Ikischciiltuur. 

De alÜceling Schoone Kunst , die een gedeelte van 
bet hoofdgebouw zal («slaan, zal een algemeene 
tentoonstelling zijn van Duilsche schilder- en beeld-
bouwkunst. In de Landbouw-afdeeling zullen niet 
tuinder dan 85 inzendingen zijn, alleen vnn land-
\wuw-machincrie. Een der nuttigste nlditdingen van 
UB tentoonstelling belooft die der Hosclicultuur te 
worden, een nieuwigheid op een tentoonstelling als 
deze. Daar Duitschlatid beschouwd wordt als de 
liakcimat van dc wetcnschap|ielijke studie en de 
j-r.ii i wh>' toepassing van dezen tak van cultuur, 
zal aan desa eerste tentoonstelling op dit gebied veel 
gewicht worden gehecht. 

De tentoonstelling van landbouw en bosclicultuur 
zal gehouden worden in een aantal annexen, aan 
het hoofdgebouw verhonden. 

Krupp, uit Essen, bouwt een groot paviljoen, 
dat bijna gereed is, en waarin hij eenige zijner 
laatste nieuwigheden in ijzer en gegoten staal zal 
BSJOSeeren met enkele groote en kleine modellen van 
zijn knvlate kanon. 

Een andere annexe zal worden ingenomen door 
den uitgever van de Kolnische Zeitung, die de 
nieuwste verbeteringen op het gebied van couranten' 
drukkerij zal ten lm instellen. 

De tentoonstellingscommissie heeft besloten tot de 
uitgaaf van een blad, dat »Tentoonstcl!ingscourant" 
z:d booten, voor den duur der tentoonstelling — 
'lit blad zal in het gebouw woiden gedrukt en uit
gegeven. 

De commissie maakt eveneens groote toebereidselen 
voor dc icstauratielokalen, zoowel als voor logemen
ten en amusementlokalen, ten behoeve van de be
zoekers uit den vreemde. 

P R I J S V R A A G 
voon D E N 

A A N L E G V A N D E G E D E M P T E J A N S G R A C H T 
H E T H E 

D A A R A A N G R E N / E N D E P L E I N E N . 
Uitgeschreven naar aanleiding van het Raads

besluit van H l Januari 1 » 8 0 . 
Het Gemeentebestuur van Arnhem stelt als prijs

vraag, een ontwerp van aanleg voor de gedempte 
Jansgrnchl met het aansluitende Vel)>erplein en Wi l -
leiusplein en bet nabijgelegen Nieuweplein. 

Het ontwerp moet zijn geteekend op eene schaal 
van 1 a 500 , en daarop duidelijk aangegeven wor
den het bestaande of nieuwe plantsoen, fonteinen, 
beelden, vazen, enz.: het moet zijn vergezeld van 
«ene memorie en begroot ing van kosten. 

Rij het ontwerpen moet inachtgenomen worden, 
dat er veel prijs wordt gesteld op het behoud van 
opgaand hout van eenigen leeftijd en enkele bloem
en heestergroepen; dat de rijen iepeuboomen ter
zijde van de gedempie Jansgracht zooveel tnogelyk 
moeten behouden wonlen; dat er op een der pleinen 
in den aanleg geprojecteerd moet worden een muziek-
banpel voor publieke muziekuitvoeringen met behoor
lijke ruimte voor het publiek, zonder gevaar voor 
"phooging cn Ix-schadiging van het plantsoen daar 
ter plaatst-, en met het oog op eene waterleiding 
hoogstens 'i fonteinen kunnen wonlen ontworpen, 
waarvan echter de ruimte aanvankelijk ook door 
Mn liWmperk zal worden ingenomen; dat inoct 

worden zorg gedingen voor eene goede communicatie 
van lijtuigen van de Station- en Roggestraat af met 
du Jausbiimen- en buitensingels, zoomede van de 
Roggestraat met laautgeuoemden singel en den A |iel-
dooi•nsoheweg; dat bet aantal en de noort van het 
nieuwe plantsoen duidelijk moeten worden aangege
ven , eu geen. of althans spaarzaam gebruik mag 
worden gemaakt van kasplanten ter versiering. 

Op de teekening moeten de lijnen worden aange
geven van gazons cn perken. 

Het ontwerp moet stivkken om aansluiting te krij
gen van de pleinen, en de ontwerper van het plan 
moet binnen de llnancieele gi-enzen blijven van ƒ 31)00, 
tic fonteinen, beelden, vazen en muziektempel even
wel daaronder niet begrepen. 

Voor het ter bekroning waardig gekeurd ontwerp 
wordt uitgeloofd een prijs van ƒ 5 0 0 . 

ALG r\\| I I \ I \ I 1 \ ' 
Ar t . i. Alle stukken, ter beantwoording van 

daan prijsvraag, worden vnu'litvrij ingewacht vóór 
of op l u Maart 1880 aan het. Gemeentehuis te Arn
hem, vergezeld van een adres om, zoo noodig, met 
den inzender tc kunnen correspondeeren, zonder tien 
iixunbrief te openen. 

Ar t . 2. De in te zenden stukken moeten zijn 
gemerkt met ecu spreuk of motto, en voorzien van 
een naambrief waarop van huilen dat uiotlo is 
herhaald, benevens een gebeimteeken ter terug-

en van binnen vermeldende den naam, 
de betrekking en woonplaats vau den 

vonlcri Dg, 
voornaam 
inzender. 

Art . 3. De teekeningen mogen niet op houten 
ramen gespannen zijn. Het schrift der memorien, 
alsmede het letterschrift op de teekeningen moeten 
door eene andere hand dan die des vervaardigers 
geschreven zijn. 

Hij niet behoorlijke nakoming dezer bepaling . of 
bijaldien de vervaardiger zich op deze of gene wijze 
kenbaar maakt, blijft zijn ontwerp, il mocht dit 
ter bekroning zijn voorgedragen, buiten aanmerking 
voor eenige ouderscheiding. 

Art. 4. De ingezonden ontwerpen wonlen in 
luwden gesteld eener Commissie van bcoonleeling. 

Ar t . 5. Het bekroonde ontwerp blijft het eigen
dom van de Gemeente 

Het Gemeentcliest uur heeft het recht van den 
vervaardiger, aan wien bekroning wonlt toegekend, 
de hoofdleiding van den aanleg te vorderen. 

Art . 6. Binnen eene maand na de inzending 
der ontwerpen wordt de uitslag der beoordeeling 
Itekendgemaakt iu het Algemeen Handelsblad, de 
Arnhemsche Courant en Sempervirens. 

De niet-bekroonde ontwerpen moeten binnen drie 
weken na de bekendmaking worden afgehaald aan 
het Gemeentehuis op vertoon van het in art. 2 ver
melde gehcimleckcn, Aan de inzenders, huiten dc 
gemeente Arnhem woonachtig, worden hunne stuk
ken binnen genoemd tijdsl>estek op franco opgave 
van een adres en tegen overlegging vnn het gebeim
teeken door het Gemeentebestuur teruggezonden. 

H E T G E L U I D IN D E F E E S T Z A A L V A N HET 
T R O C A D E R O . 

Door den bouw van de feestzaal werden twee be
langwekkende vraagstukken ter beantwoording ge
steld. Voor de eerste maal was het noodig ecu voor
raad zuivere en frissche lucht te verzekeren aan ecu 
tot dusverre onbekend getal toeschouwen of toehoor
ders. Vervolgens moest men zorgen het geluid zoo 
gelijkmatig mogelijk te verdeelen, door in een zoo 
uitgebreide ruimte de echo's te vermijden. Deze 
twee vraagstukken hebben het onderwerp vnn ge
heel speciale studiën van de zijde der heeren Davioud 
en Bourdais uitgemaakt. 

Men moest, naar onze meening, niet medewerken 
om het betreurenswaardig gevoelen, vóór eenige ja
ren uitgedrukt, te doen veldwinnen, ndat de aeous-
tieke eigenschapen eener schouwburg- of concert
zaal aan de constructieleer ontsnappen en dat het 
toeval, wat welluidendheid betreft, dc beste der 
bouwmeesters zou zijn." Geen ingenieur kan die 
bewering aannemen. Het vraagstuk is zeer ingewik
keld, maar het kan tot eene goede oplossing ge
bracht worden. 

Het toeval is altijd (') een slechte raadgever. Wij 
kunnen er de heeren Davioud en Bourdais niet te 
veel mede gelukwenschen, dat zij rekening hebben 
gehouden met de wetten der geluidsleer cn ze stout 
hebben toegepast bij den bouw van de Feestzaal. 
Het is een proefneming, die voortaan dienen zal om 
de bouwmeesters te leiden. 

Als men spreekt in eeu zaal, waarvan wij de 
muien voor 't oogenblik naakt zullen onderstellen, 
verspreidt het geluid zich in alle richtingen; het gaat 
rechtstreeks naar de OOTeu der toehoorders, maar 
bet stuit ook tegen de muren, voor, achter, bo
ven, beneden, iu alle richtingen. Het geluid wordt 
weerkaatst, gelijk men weet, en de weerkaatste ge
luidsgolven kruisen elkander in de ruimte en komen 

{') Altijd :j Voor geuieun of uitvinden mdüt niet. I*ca: 
meestal. Y'ert. 

terug naar het oor van den hoorder, echter eenigs* 
zins inTiwakt en later dan dcrechtstreeksche golven, 
daarasj é£n langeren weg hebben afgelegd. Als de 
te '•oM-loopen afstand kort is, zal het weerkaatste 
geïtirl iu het oor terugkceren , vóórdat het reeht-
streeksdie geluid verstomd uf uitgedoofd is en zal 
het dit versterken, terwijl het dit langer doet duren. 
Daaron boort men beter in een kamer dan in tic 
open licht. Het geluid wordt bijna verdubbeld. 

Tengevolge van een dergelijk verschijnsel van ver
sterking hoort meu een oorvenloovcnd geraas, als men 
in een BtSOtnboOt onder een brug vaart. Het geluid 
der iadi'1'jchoepen, die in het water slaan, wordt weer
kaatst door de pijlers. Dit is ook het geval als een 
locomotief >nder een brug of een tunnel stoomt. Het 
gedruis van den stoom wonlt weerkaatst op de pij
lers en alztw aanmerkelijk versterkt. 

Als bet vertrek gi-oote afmetingen heeft en de 
door de terugkeerende golf doorloopen weg lang i s , 
valt de weerkaatste golf niet meer samen met dc 
rechtstreekscbe; het geluid wordt daardoor verlengd, 
en het huoren ten laatste verward. Deze uitwer
king is voornauiel.jk waar te nemen in kerken; bet 
minste geraas wonlt een vol geluid , houdt lang aan 
cn wordt, weerkaatst op de gewelven. Als eindelijk 
de zaal een buitengewone grootte heeft, bereikende 
weerkaatste golven het oor slechts zekeren tijd na 
dc rechtstreeksche. Men hoort dan hetzelfde geluid 
meer dan éénmaa l . naar het getal weerkaatsingen. 
Er i - echo. 

De versterking is weiischelijk in eeu concertzaal. 
De galm is schadelijk, de echo is ten eenemale ver
werpelijk. Het is genoeg, dat een geluid uitgebracht 
wordt op 34 meter van een weerkaatsende opper
vlakte om echo te doen ontstaan: het is zelfs ge
noeg een snelle noot {een halve) op 17 meter uit 
te brengen opdat er echo zij. Dit valt gemakkelijk 
tc liegrijjien. Een redenaar kan in een seconde niet 
meer dan vijf lettergrepen duidelijk uitspreken ; wat 
hierop neerkomt dat geluiden, uitgebracht met een 
tusschentijd van hel éénvijlile eener seconde, dui
delijk uijven Voor het oor. Ken verschil in tijd 
van het Vnvijfiie eener seconde tusschen het recht-
streeksch'i geluid en het weerkaatste is dus voldoen
de om een scherpe afscheiding tusschen het eene en 
het anden- te verkrijgen. Het geluid doorloopt 340 
meter in een seconde. Opdat het eerst na het één
vijfde eener seconde worde opgevangen, moet men 
het dus G8 meter doen doorloopen. Kik weerkaat
send beletsel op 34 meters van den redenaar zal de 
aankomst van het geluid !, seconde vertragen cu 
er zal echo ontstaan. 

De korte noten kunnen tienmalen in een seconde 
worden herhaald, eu toch niet ineenvloeien In liet 
ééntiende eener seconde doorloopt het geluid 34 
meter. Als de hinderpaal op 17 meter afstands 
ligt, is het duidelijk dat het opvangen van het ge
luid genoeg vertraagd zal wonlen om de weerkaat
ste noot afzonderlijk te doen honren. Er zal echo zijn, 
waaruit volgt, dat in zalen voor voordrachten, waar 
dc muren op 34 meter van den redenaar zi jn, en 
in conceitzalen, waar dc muren op 17 meter van 
den muzikant zich bevinden, er echo zal wezen. 

De gevolgtrekking is gemakkelijk te maken. In 
alle zeer ruime zalen is het, om echo of zelfs galm 
te vermijden, onmisbaar slechts de rechtstreek scbe 
golven te behouden en de weerkaatste te verbannen. 
Men moet de muren bedekken met wecke lichamen, 
die de trillingen dempen of uitdooven. Dit beginsel 
is in het Trocadei-o toegepast geworden. Men heeft 
de muren behangen met een zijden vulsel van 6 
inM. dikte, om alle geluidsgolven, die tegen den 
omtrek zouden stuiten, te smoren en alle levende 
kracht, die voor het geluid schadelijk is , te vernie
tigen. 

In zulk een uitgestrekt schip, waar alle midde
len tot versterking ontbreken, kon men vreezen dat 
de rechtstreekschc geluiden sterkte zouden missen. 
Zou men uit zekere gedeelten der zaal niet onvol
komen hooren? De bouwmeesters hebben door een 
geheel nieuw middel het geluid versterkt. 

De uitgebrachte tonen raken natuurlijk ook de 
muren eu de zoldering van het tooneel. Men heeft 
deze geluidsgolven niet gesmoord, men trekt er 
partij vau. 

Men heeft den achtergrond en de zoldering van 
het tooneel zoo ingericht, dat elk punt daarvan zich 
op een kleineren afstand dan 17 meter vau den 
voornnamsten solist bevindt. 

Vooral het plafond wordt een zeer krachtige weer-
kaatser. De heeren D. en l i . hebben hunne zolde
ring , gelijk bij toestellen voor licht weerkaatsing, 
saaingestcld uit een reeks kleine, boven elkander ge
plaatste weerkantsende vlakken, die, door ze bijeen 
tc brengen, een merkwaardig gewelf met acoustieke 
eigenschappen vormen. 

De t'pure of het model van het gewelf Ls eerst zoo 
gemaakt, dat het naar alle deelen der zaal dezelfde 
hoeveelheid weerkaatste stralen terugzendt, daarna 
zoo verbeten! dat hel op de meest verwijderde plaat
sen meer en meer groote hoeveel heden zendt. Het 
vormt een soort van roeper, dJtoamenoawowaOHOTi' 

(geluidshoorn ?) genoemd heeft. Men hoort even 
duidelijk in het amphithenti-e als in de fauteuils. 

Slechts het uitdooven vau het geluid is nog on
volkomen. Bij fware tonen Is er ga lm, zelfs echo. 
Dit zal gemnkkelijk te verhelpen zijn. Het zijden 
vulsel op de nog natte muren aangebracht, heeft 
zich gezet en gehecht aan de pleisterlaag; daardoor 
dempt het de geluiden niet ten volle. Alles te zamen 
genomen schijnt het vraagstuk tot ieders voldoening 
te zijn opgelost. 

(CnMsaries scientifiques.) 
H . D. P . 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

— Aan de koninklijke universiteit te Mtmchcn 
is eene som van f 1800 toegezegd, om te dienen 
als prijs voor het tot 1 Januari 1883 bij haai- in te 
zenden beste antwoonl over de „Geschiedenis der 
Duitsche boutsneekunst, van de oudste tijden tot den 
tegen woord igen tijd." 

B I N N E N L A N D. 
' s - G r a v e n h a g e . Bij («schikking van den Minister 

van Waterstaat, Handel en Nijverheid is de aan de 
tinna Cramer cn Tromp t« VVagemagsa verleende 
vergunning voor een stoombootdienst tot vervoer van 
goederen en vee van Wageningen over Rotterdam 
en Gouda naar Amsterdum en Zaandam overgeschre
ven ten name van 0 . G. Tramp, te Wageningen. 

— In de quaestie van de onderhoudspliclitigheid 
van de toegangswegen tot de stations van den 
spoorweg Leiden—Woerden, waarop in het voorgaande 
nommer gewezen werd, is eene beslissing genomen. 

Het koninklijk besluit, overeenkomstig met het 
voorstel van de afdeeling van den Raad van State 
voor de geschillen van bestuur, heeft zich vereenigd 
met het betoog van Mr. D. van Eek, advocaat, van 
de gemeenten Bodegraven en Zwammcrdam, en 
dienovereenkomstig het besluit van Gedeputeerde 
Stalen van Zuid-Holland, hetwelk genoemde ge
meenten als onderhoudsplichtigen had aangewezen, 
vernietigd, met bepaling dat op den legger der toe
gangswegen als onderhoudsplichtige zal wonlen ver
meld *deSpoorwegmaatschappij Leiden—Hoerden" 
en dal de kolom, strekkende tot beantwoording dei-
vraag, of de wegen aan de gemeenten in onderhoud 
moeten worden overgedragen, met aNeen" zal 
worden ingevuld. 

Het gevolg van die belangrijke beslissing is , dat, 
tenzij de administratieve rechtsmacht van oonleel 
mocht veranderen, het onderhoud en de verlichting 
van de toegangswegen tot stations, welke na het 
in-werking-treden van de wet van 9 April 1875 
aangelegd z i jn , of bij den bouw van later le maken 
spoorwegen zullen aangelegd worden, niet meer 
zullen gebracht worden ten laste van dc gemeenten, 
maar ten laste van het Rijk, of van de spoorweg
ondernemingen. 

— Omtrent het adviseeren over het herstel van 
gebouwen en monumenten verneemt het Handelsblad 
nog het volgende. Na de opheffing der Commissie 
van adviseurs bleef toch voor de Regeering de nood
zakelijkheid bestaan, om voorgelicht te wonten om
trent monumenten, enz., voor welke gelden uit 
*s Rijks kas worden gevraagd en verleend. De Minister 
van Binnenlandschc Zaken heeft [daarom op 1 No
vember j l . eenige deskundigen uitgenoodigd, zich te 
belasten met de taak, om, vóór dat dc subsidien 
wonlen uitbetaald, rapport uit te brengen over de 
deugdelijkheid der uitgevoerde herstellingswerken. 
Met die taak zijn belast de heeren Van den Bergh, 
Cuypers, Gosschalk en Gugel , die allen zitting heb
ben gehad in de voormalige commissie van adviseurs. 

Utrecht. In de vergadering van de afdeeling 
der Vereeniging ter bevordering van Fabriek- en 
Handwerksnijverheid, op j l . Maandag, werd door 
den heer Hamelink zeer uitvoerig de aanleg en de 
exploitatie der tramwegen besproken , waarvan de 
aanleg noodzakelijk was gewonlen door de nieuwe 
behoeften, die het totstandkomen der hoofdspoor-
wegen had doen ontstaan. 

„Een enkele blik op de spoorwegkaart van ons 
land — zeidc dc heer Hamdink — is voldoende 
om de ongelijke verdeeling der spoorwegen waar te 
nemen; terwijl in het midden van ons land de ma
zen van het net tamelijk nauw zijn toegehaald, 
zien wij in de andere deelen daarvan zeer girote 
streken, waar men geen spoorweg aantreft. Die 
toestand mag niet blijven voortduren. De welvaart 
des lauds vordert in hooge mate. dat voldaan wordt 
aan de billijke bevrediging der eischen van handel, 
landbouw en veeteelt cn aan de rechtmatige aan
spraken van zoovele buiten het spoorwegnet gesloten 
gedeelten des Rijks. Want eene natie, evenals 
ieder ander georganiseerd lichaam, lijdt wanneer 
een der deelen niet de algemeene ontwikkeling volgt." 

Na deze opmerking weidde spreker uit over het 
nul der stoomtramwegen, die uitsluitend moeten 
dienen om plaatsen vau minder belang ouderlingen 
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met dc hartaders van het verkeer in gemeenschap 
te brengen. Door deze wegen tc leggen langs 
plaatsen, welke BOO dicht mogelijk hij elkander l ig 
gen ; door zoo mogelijk overal te stoppen om reïzi-
gers in of uit te h t c n , moet men het verkeer op
zoeken en het ni>( afwachten. Ofschoon deze wijze 
van exploitatie eene belangrijke vermindering van 
snelheid zal ten gevolge hebben, zoo weegt dit niet 
up legen dc voordeelen van de andere snelheid. Min
dere snelheid maakt ook een minder kostbaar ma
terieel mogelijk. 

Bij het bespraken der vermoedelijke kosten van 
een tramweg deelde spreker onderscheiden gegevens 
mede van dergelijke buiten- en hinnenlandsche we
gen. Voorts wees hij op het verzet dat stoomtram
wegen, vooral hij hen die paard en rijtuig houden, 
vinden, en haakte daarbij het woord van een Fransch-
mau aan: Irs tramways sunt Venn ui des riches 
et le luxe des pauvres. 

De quaestie der spoorbreedte («sliste spreker ten 
voordeele van het smalle spoor, omdat in ons land 
zeer vele wegen voorkomen, die niet breed genoeg 
zijn om daarop, zonder groote kosten en herwaar 
voor het gewone verkeer, rails op normaulbreedte 
te leggen. Alleen voor die lijnen, waarop men een 
eenigszins levendig goederenverkeer kan verwachten, 
beveelt spreker de normale spoorbreedte aan. 

Na nog vele leerrijke bijzonderheden hieromtrent 
te hebben medegedeeld en ook zeer belangrijke op
gaven omtrent het gebruik van paarden als trekkracht 
le hebben gedaan, kwam spreker ten slotte tot de 
berekening van de vermoedelijke opbrengsten en tot 
dc tarieven cn de wijze van controle. Ofschoon op 
de eerste misschien nog wel iets zou af te dingen 
zijn, gaf spreker ook hierbij blijk, dat hij met veel 
vlijt zich van alle zaken de tramwegen betreffende 
had op de hoogte gehouden. 

Hoe vernuftig ook d e i n Amerika gebruikelijke toe
stellen — de alarm-punch, de fare-box, enz. — zijn 
uitgedacht, om oneerlijkheden van de beambten on
mogelijk te maken, geen enkel toestel had men tot
nogtoe gevonden, waarbij niet de medewerking van 
het publiek noodig was. Bij het gebruik van den 
alnrm-punch bijv. moeten de reizigers ervoor waken, 
dat de conducteurs geen geptmehte (geknipte) kaar
tjes verkoopen. 

Wanneer de reizigers die medewerking verleenen, 
dan heeft b. V, ook de wijze van controle, zooals 
die in Amsterdam gevolgd wordt, geen bezwaar. 
Betaalt daar de reiziger zijne vracht aan den con
ducteur, dan moet hij toezien dat deze den cou|K>n 
uit zijn hoekje scheurt. Heeft dc teiziger een kaartje, 
dau moet de conducteur daarvan op zichtbare wijze 
een stuk afscheuren. Geheime controleurs bespieden 
hen van tijd tot tijd. 

Naar aanleiding eener advertentie van de Arnhemsche 
Tram way-maatschappij verklaarde spreker, volstrekt 
niet te kunnen begrijpen, hoe men daarin als ver
moedelijke opbrengst per dag-kilometer eene som vuu 

ƒ 4 5 kon opgeven. Dit bedrag was, volgens spreker, 
veel te hoog. 

Utrecht. De vereeniging van Duitsche spoorweg-
direct iën , waarvan ook onderscheidene Nederlandsche 
spoorwegmaatschappijen deel uitmaken, heeft be
sloten elke drie jaren premien uit te loven voor be
langrijke uitvindingen op spoorweggebied tot een 
gezamenlijk bedrag van 30,000 mark. Dit bedrag 
is als volgt verdeeld: voor uitvindingen en varbete-
rtngen in de constructie van de spoorwegen en hunne 
kunstwerken drie premien, respectievelijk van 7500 , 
3000 en 1500 mark; voor uitvindingen en verbe
teringen 'rn het rollend materieel cn het gebruik 
daarvan, insgelijks drie premien, respectievelijk van 
7500 , 3000 en 1500 mark; voor uitvindingen en 
verbeteringen ten aanzien van het beheer der spoor
wegen en de spoorwegstatistiek, alsmede voor uit
stekende producten der s|>oor weg litteratuur, eene 
eerste premie van 3000 mark en twee premien elk 
van 1500 mnrk. 

De mededinging is thans opengesteld voor alle 
uitvindingen en verbeteringen, die van 16 Juli 
1880 tot 15 Juli 1881 , franco ingewacht worden 
bij de directie van de Vereeniging, die te Berlijn 
gevestigd is. 

— De commissie, die zich ten doel stelt een stand
beeld te doen verrijzen voor Graaf Jan van Nassau, 
den stamvader van ons vorstenhuis, door wiens vol
hardend streven vóór 300 jaren de Unie van Utrecht 
totstand kwam, heeft bij den Gemeenteraad het ver
zoek ingediend om tot dat einde een gedeelte stads-
grond op het Janskerkhof beschikbaar te willen stellen. 

' s - B o s c h Gedeputeerde Staten van Noord-
Brabant hebben, onder zekere voorwaarden, con
cessie verleend aan deu heer J . van den Elzen tot 
het aanleggen eu exploiteeren van een stooin-lram-
way van Tilburg naar de haven van Waalwijk. De 
breedte tusschen de rails is bepaald op 1.067. 

— De Provinciale Staten van dit gewest zullen — 
zoo verneemt de Nieuwe Botterdam sche Courant — 
Rpoedig buitengewoon worden bijeengeroepen, ten
einde kennis te nemen vau de plans der Regeering 
tot verbetering van den waterstaats-toestand in 
Noord-Brabant en gelegenheid te geven, om ook 
van hunne zijde aan dc Regeering de noodige voor
stellen te kunnen doen. 

A r n h e m . Door den heer C. F . Cramer, vroeger 
lid van de firma Cramer en Tromp tc Wageningen, 
is concessie aangevraagd voor een stoombootdienst 
Anihem—Wageningen—Rhenen en Wageningen— 
Rheuen—Wijk-bij-Duurstcde en Kuilenburg, in cor-
resjiondentie op de aldaar aankomende en vertrek
kende treinen naar Utrecht en 's-Bosch. 

Zwolle. In de op 10 dezer gehouden vergade
ring der afdeeling van de Maatschappij voor Bouw
kunst is, omtrent de vraag van het Hoofdbestuur, of 
ook jiogingeii zullen worden aangewend ter verkrij
ging vun een leerstoel voor de architectuur aau do 
Rijks-academie voor beeldende kunsten te Amsterdam, 
besloten in afwijzenden zin te antwoorden, en aan 
het afdeelingsbestuur opgedragen het concipieeren 
eener missive, die in de volgende vergadering aan 
het oordeel der leden zal onderworpen woiden. 

Delft. Ook hier is aan eene der straatlantarens 
de proef genomen met een der branders van groot 
kaliber, welke in den laatsten tijd onder den invloed 
der concurrentie van bet electrisch licht uitgevonden 
werden. De daar geplaatste is van Fransch fabri
kaat , van hetzelfde systeem als door de gasfabriek 
te Parijs ingevoerd is en aldaar toegepast in de Bue 
du Quatre Septcmbre, in tegenstelling met de ver
lichting van de Avenue de VOpéra. Deze brander 
verbruikt achtmaal zooveel gas als een gewone bran
der der openbare verlichting, cn geeft 10- a 12rnaal 
zooveel licht. 

Delfshaven. Het Gemeentebestuur is met dat 
van Rotterdam in onderhandeling omtrent du levering 
van drinkwater en deelde aau deu Raad mede, dat 
het onderstaandeii brief te dier zake ontvangen had: 

^Rotterdam, 24 December 1879. 
»De werkzaamheden tot uitbreiding van de werk

tuigen der drinkwaterleiding zijn thans in zooverre 
voltooid, dat het ons mogelijk i s , dc vraag, but-
stolijk herhaald in uw schrijven van 29 November l l . 
No. 1584 , tc beantwoorden met de mededeeling, 
dat er , wal betreft de inrichting zelf, geen bezwaar 
meer bestaat om ook aan Uwe Gemeente witer te 
leveren, indien er omtrent dc voorwaaiden kan wor
den overeengekomen. 

«De voorwaarden die wij daartoe, behoudens de 
goedkeuring van den Raad onzer Gemeente, jneenen 
te moeten stellen, zijn de navolgende: 

»1o. Uwe Gemeente bouwt tot het ontvargen van 
het water een hoogreservoir, waarvan de bodem 
niet hooger mag liggen dan die van het dezerzijd-
sche, zijnde 24.60 M . boven Rottepeil. 

»2o. Uwe Gemeente vergoedt aan (.e onze de 
kosten der buisleidingen, der verdere werken , 00000-
digd om het water in dat reservoir te brengen, 
welke kosten voor het geval dat het reservoir nabij 
den Bontepaal mocht worden gebouwd, met inbegrip 
van 2 afilluiten en 2 watermeters, doch zonder op-
voerbuis tot het reservoir , worden begroot op f 9000. 

»3o. Onze Gemeente verbindt zich om het water, 
tot zeker maximum, bv. 1000 M 3 . pOT dag aan Uwe 
Gemeente te leveren tegen den prijs dien zij thans 
aan de industrieelen berekent, zijnde f 0.10 |ier M 3 . 
bij een verbruik van meer dau 300 M 3 . per dag of 
van ƒ 0 . 1 2 per stère bij een minder verbruik. 

i l l e t zal ons aangenaam zijn van U te vernemen 
of Uw College bereid is, op dezen voet een voorstel 
aan den Raad te doen en later van diens beslissing 
in kennis te woiden gesteld, teneinde alsdan ile voor
waarden der overeenkomst ook aan de goedkeuring 
van onzen Gemeenteraad te kunnen unoVl werpen." 

Aan den gemeen te-architect werd last gegeven een 
plan te berinnen en de kosten tc berekenen, die 
noodig zijn om de gemeente op deze of op andere 
wijze van water te voorzien. Zoodia dit rapport is 
ingekomen , zal de zaak nader aan de orde gesteld 
woiden. 

D o e t i n c h e m . Het voorloopig comité ter be
handeling van plans voor deu aanleg van deu spoor
weg Winterswijk—Zevenaar, volgens de ontwerpen 
van de heeren Baron Van Nageli te laren en Willink 
te Winterswijk, hield den 10 dezer hierterpluul-*.' 
een algemeene vergadering. Dc voorzitter, Jhr. G. 
A. van Nkmen, voerde het woord en wees op de 
belangen, die Doetinchem heeft bij de totstandkoming 
van ile spoorwegplans van genoemde heeren. Staande 
de vergadering wenlen 103 aandeelen in de voorloo
pige leening genomen. 

Sneek. In het hier gevestigde Departement van 
Nijverheid is door één der letlen het voorstel ge
daan, om pogingen in het werk te stellen te dezer 
stede een verzameling van platen, teekeningen, 
voorwerpen enz. te vormen op kunst en nijverheid 
betrekking hebbende, teneinde daardoor mede te 
werken tot verbetering van deu kunstsmaak. 

Er weid eene commissie benoemd, om de zaak 
voor te bereiden. 

Bolsward. De directeur der gemeentelijke gas
fabriek is op het denkbeeld gekomen om zich per 
adres tot den Gemeenteraad te wenden met het 
voorstel, om hem de fabriek te verkoopen. In al
gemeene trekken gaf hij daarbij de wijze van over
gang aan de hand; de gemeente zou hem voor een 
tijdperk van 20 jaren concessie voor de levering van 
gas toekennen, en hij van zijn kant zou het gas 
aan de ingezetenen leveren naar gelang van den 
prijs der kolen; voor dc straatverlichting zou de 
gemeente betalen naar dc tegenwoordige berekening 
van het gasverbruik, doch steeds 10 pet. beneden 
den prijs voor het aan de ingezetenen geleveid gas. 
Tot basis voor den gasprijs zou de prijs der kolen 
dienen, zoodat thans, nu de kolen met tO i i 70 cent 
per hektoliter betaald wonlen, de gasprijs tien 
cent per iters zou bedragen, terwijl met iedere 10 
cent verhooging of verlaging de prijs van het gas 
1 cent per stère zou rijzsn of dalen. Voor het 
oogenblik zou deze regeling ten gevolge hebben, tlat 
de gasprijs 2 cent lager wenl en dat de straatver
lichting aan de gemeente nagenoeg ƒ 1 0 0 0 ( « r j a a r 
minder zou kosten. 

De Raad heeft in zijne zitting van 13 dezer 
het versoek met algemeene stemmen van de hand 
gewezen. Nu overal elders ernaar gestreefd wordt 
om de exploitatie van gasfabrieken, en zeker niet 
zonder dringende redenen, uit handen van particu
lieren in die van de gemeente te doen overgaan, 
zag men er groot beswaar i n , een gemeentelijke 
inrichting in eene particuliere onderneming te her
scheppen. Ook oordeelde men, dat de gemeente 
evengoed als een particulier het gas voor een lageren 
prijs zal kunnen versehalfen, in verband waarmede 
de gascommissie dc toezegging deed, verlaging van 
den prijs in overweging te nemen. 

Deventer. Het plan voor het aanleggen van 
den spoorweg Apeldoorn—Deventer—Almeloo onder-
vindt VOS] sympathie bij de ingezetenen, en dc deel
neming iu d l inschrijving is bijna algemeen. 

— De uitvoer van ijzererts (oer) was iu den laat 
sten tijd uit tleze provincie naar Duitschland weder 
•sar hoog. Tengevolge van tic hoogere ijzerprijzen 1 
wordt ook bet erts beter betaald. Het delven van | 
erts geschiedt meestal iu tien winter eu behalve tlat ' 

er velen een goed dagloon mede verdienen, wonlen 
vele heidegronden ontgunnen of minder goed land 
tot vruchtbaren grond gebracht, terwijl de eigenaars 
dier gronden nog veel geld voor het erU bekomen, 
waarvoor zij raestspeciën kunnen aanknopen. 

— Door stemgerechtigde ingelanden van het wa-
tei-schap van den Hinncnpolder van Rosmalen en 
Nuluud is tut dekking tier kosten, aangewend tot 
waterkeeriug bij den jongsten hoogen waterstand, 
besloten eene geldleening aau te gaan groot f 8000, 
tegen eene rente van 4 ten honderd 'i jaara met 
aflossingen a pari van minstens 5 ten honderd. 

V e t t r i c a . 

Werkatakingen. liet aantal daarvan heeft iu 
Engeland in het jaar 1870 het getal van 327 be
reikt, aldus venleeld: iu het mijnwezen 71 (waar
van 07 in steenkolenmijnen), in de bouwvakken 
(timmerlieden, metselaars, verven, enz.) 6 9 , me-
taalfabrieken 45 , weverijen en dergelijke 47 , scheeps
bouw 13, machinemakers 1 3 , hout- en steenbewer
king 1 2 , kleer-, schoen- en hoedenmakers 12 , glas-
cn leemwerk 1 0 , landbouwers, koleudragers en 
sjouwers 1 2 , allerlei 15. 

Het totaal is 50 meer dan in 1878 en 123 meer 
dan in 1877. Do Inge stand tier arbeidsloonen eu 
de stijging van de prijzen der levensmiddelen wettigen 
tie vrOOS, tlat de werkstakingen in het aangebroken 
jaar een hooger cijfer zullen bereiken. 

Artillerie-Museum te Parijs. t Onlangs zijn 
hierin twee nieuwe galerijen voor het publiek open
gesteld. De eerste beval kleine mot lel len van ge-
schutsourten, die een beeld geven van de historische 
ontwikkeling tier artillerie van de 15de eeuw tot op 
onzen tijd, en bovendien een verzameling van cava-
lerie-stantlaarden uit den tijd van Lodewijk X I V . 
De tweede bevat oude wapens. Zij begint met wa
pens uit dc steen- en brons-periode; daarop volgen 
Grieksche en Rumeinsche en eindelijk Gallische en 
Merovingische wapens. In tleze laatste galerij zijn ook 
verscheidene pop|«en geplaatst, geheel gewapend, 
uitgerust en ten strijde gereed , welke Grieksche sol
daten van het jaar 300 voor Christus af, dan Ro-
meinsche krijgers tot aan den ondergang van het 
Keizerrijk en gladiatoren voorstellen. Met artillerie-
iiuiseum is driemaal weeks geopend voor het publiek. 

Telegraaf-Maatschappij. Ir, New-Vork is een 
nieuwe Telegraaf-maat schappij op actiën geformeerd, 
met een kapitaal van 3 millioen dollars, die New-
York , Boston, Philadelphia, Baltimore, Washington, 
Chicago en St.-Louis en daartusschen gelegen plaatsen 
met elkander in directe verbinding zal brengen , en, 
vuigens haar programma. buitengewone resultaten 
denkt te krijgen. De leidingen bestaan uit gecom
bineerde staal- en koperdraden en worden over land 
gelegd. Met behulp der machinale telegraphie denkt 
da Maatschappij 1000 woorden per minuut te kunnen 
verzenden eu zij hoopt binnen drie jaren alle gewone 
handelsbrieven voor 10 cent (Amerik ) te kunnen 
overbrengen per telegraaf. In het ontwerp zijn voor
loopig de volgende porto's aangenomen : expres-zending, 
dadelijk te bezorgen, 30 woorden voor 25 cent; 
posttclegrummen. binnen een uur na afgifte te ver
zenden , cn binnen twee uren door het station vau 
bestemming te bezorgen, 50 woorden voor 25 cent; 
nachtdepêches, af te leveren vóór 9 uren van den 
volgenden morgen, 50 woorden voor 15 cent; pers-
tclegrainmen, 100 woorden 10 cent. Met postzegels 
gefrankeerde depêches kunnen overal in brievenbussen 
wonlen gestoken, die elk kwartier zullen geledigd 
worden. 

Opgravingen te Rome. Deze worden op 
staatskosten zoo ijverig voortgezet, als de middelen 
toelaten. In het paleis der Cesars is het renperk 
grootendeels blootgelegd. In de baden van Caracalla 
is het palacstruiu, dat tot oefenplaats voor de ro-
melnsche jeugd diende, bijna geheel uitgegraven. 
Om het werfc te voltooien moeten eenige particuliere 
terreinen onteigend wurtlen. Op het forum romanum 
woidt gewerkt in dat gedeelte, dat tegenover den 
Palatums ligt. In het kapholijnsche museum Ls het 
beeld geplaatst, dat eenige maanden geleden in den 
Esquiliiuis is opgegraven. ||et stelt een aan een 
boom gebonden slaaf voor en is een meesterstuk van 
beeldhouwkunst. 

N G E Z O N D E N . 

Wi j zeggen u dank voor de inlichting, in De Op
merker van 17 Januari II. gegeven betreffende het 
beursgebouw te Amsterdam j evenwel komt het ons 
voordat tie inzenders tier bouwplans, tenzij zij met 
heeren Burgemeester en Wethouders al op een in-
tietnen voet zijn, al zeer in bet donker tastten, toen 
zij zonder de minste gegevens auu deu arbeid zijn 
gegaan. Zou het daarom niet wenschelijk zijn, 
dat u door middel van uw blad heeren Burgemees
ter en Wethouders tier stad Amsteidam trachtte te 
bewegen , om een uitvoerig programma en tie grootte 
der bouwkosten voor dc buuwmeesters iu Nederland 
openbaar te maken/ Menig ervaren man wordt uu 
afgeschrikt door zonder de minste gegevens aan het 
werk te gaan. 

In het belang der kunst en het welslagen «Ier 
nieuwe beurs is dit voorstel dunkt ons niet te ver
werpen. 

Eenige abonnv's van De Opmerker. 

'•Hage, 21 Januari 1880. 

Onder mededeeling van het bovenstaande heeft de 
Redactie de eer als haar gevoelen tc kennen te ge
ven, dat het in le gegeven omstandigheden minder 
raadzaam voorkomt, nu nog pogingen in bet werk 
te stellen om een programme tc bekomen. Het Ge
meentebestuur der hoofdstad heeft geene prijsvraag 
uitgeschreven, maar zich bepaald tot bet geven van 
geitveilheid aan belangstellenden om plans voor eene 
koopmanslmtirs in te dienen, vóóraleer tleze zaak in 
den Raad ter tafel te brengen. Die termijn is reeds 
met den 7 d , D der volgende maand verloopen. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

bocreubebuizing niet 

M M H « « I , Sa J i . i i . 

's-Hage, te l l 1 / , uren, door het ministerie van bin' 
Bent zaken, aan liet gebouw van het prov. best/ het 
uitvoeren van eenige werkzaamheden tot bet inrichte 
van een buis, staande op de Papengracht te Leiden, 
tot ccn pharmaceutisch laboratorium Raming r*680O 

Kerkrade, te 2 ureu, door bet gemeentebestuur; 
liet bouweu vuu een schoolgebouw tc Spckbolzerbeido, 

ho.ntum. bij B. J . Botiina: het bouwen eener 
boerimstclphuizInge tc Houw ouder Coruwerd. Inl. 
bij R van der Weide, te Wons. 

Akkerweude, door T. E . L e i : het opbouwen eener 
afgebrande voorliuizing te Broek, ouder die gemeente, 

filmdag, « Febr. 
Immeralal, te I) uren, door het gomeentebestuur 

cn kerkv. der Nederl. Herv. gemeente: bet afbreken 
van dc oude cn liet boawau eener nieuwe kerk met 
toren. Aauw. 20 Jan., te 10 uren. 

iiaaikemawrer (gein. Oldebove), bij Jobs. Feenstra 
bet afbreken eener behuizing met schuren, en bet 
wederopbouwen cener kapitale ' 
schuur, bijschuur cu stookhut. 

Weenadag, 1» Jan, 
'••Ilage, te 11 uren, door het ministerie van water

staat enz.: het plaatsen van dukdalven laugs den 
rankte roever ran den benedenmond van de Dorische 
K i l . Aanw. 20 Jan. Ramiug ƒ 4 5 2 5 . 

'a-llage, te 12 uren, door bet miuisterie van water
staat, ten behoeve der Staatsspoorwegen: het bouwen 
van een post- en telegraafkantoor te Nijverdal. Inl 
bij den hoofdingenieur te Zwolle. Raming ƒ91 ,800 

" " ' • • • • u , te 12 uren, door bet dijksbestuur der 
Vijf-deoIcn-Zccdijkcn-Buitendijks, iu Dc Nederlanden: 
bet aanleggen eener steenglooiing lang 200 M . eu liet 
daarnevens en ten zuidwesten verhoogen eu verzwaren 
van deu Zee- en Slaperdijk, over eene lengte van 
381.5 SI., bij bariet, steen 33 ii 32. 

Amsterdam, te 3 uron, door deu architect IJ . Bij 
voets Gz., in De Oude Graaf, Kalvcrstraat: het bou
wen van een woonhuis ,'aan dc Overtoomscbe vaart 
gemeente NieuwerAmstel. 

Lelden, tc 1 uur, door de comm. van adm. over 
de gevangenissen, iu bet Huis van bewaring: de le
vering van hennep, vlas, paardelmar idpengrHs, leder, 
papier, diverse confectiemiddeleu, blik en ijzer, be-' 
noodigil voor deu arbeid der gevangenen in de muit. 
strafgevangenissen ged. '80 

Dirkaland, te 3 ureu, door het gemeentebcst.: het 
levercu van lilOO M 3 grove oudcrhoiidsgritil. 

lie Werken, door J . Versteeg, bij W. tie Binder 
bel bouwen van eeu woonhuis, lu i . bij de arcliilecteu 
Vonk en Holwcida, tc Almkerk. 

Vrijdag, sa .,„„ 

Middelburg, te 10 ureu, door het ministerie van 
waterstaat enz., aan het gehuuw van het prov. best. 
het vernieuwen van een gedeelte der bouten be
schoeiing bij de voormalige Akselschc Sassing. Aanw 
2G Jau. Ramiug ƒ3100 . 

Amsterdam, te 11 uren, door den architect E. R 
Kuipers, in hot Café de la Bourse: bet wederopbon 
wen van de onlangs afgebrande buizinge enz., be 
staande iu nieuwe Baan p a l l i a gallig en schuur, groot 
p. m. «JOU M», aan den Uweg in den Haarlemmer-
meerpolder. In l . bij gen. architect, ouder Nieuwer
Amstel. 

«reningen, te 12 ureu, door liet prov. bestuur: de 
verbetertug van het Wiuschoterdiop, van Schecmda 
naar bet Keusel verlaat 

•avetle, te 12 uren, door het polderbestuur van 
Mastenbroek, in bet Hotel De Zeven Provinciën; de 
leverantie van smeermiddelen en mach ine be hoef ten, 
als poelskatoen, schuurliiiuen, enz. Bil j . iuz. 29 Jan., 
'a avonds 6 ureu, bij den dijkgraaf van bet district 
te Gencmuiden 

Leeuwarden, te 1 uur, door het ministerie van 
waterst. enz., aau het geb. van liet prov. best: bet 
leveren cu plaatsen van strandpulen op de eilanden 
Ameland en Schiermonnikoog. Raming ƒ2380 . 

'-Ho-til . te 2 uren, door de comm. van admin. 
over de gevangenissen: de levering van wollen en 
katoeneu breigarens, confccliemiddelen enz. 

Harlingen, bij L . Hanneina: bet verbouwen der 
stetpbuiziuge op dc zatbe bewoond door R. M . d< 
Boer, te Oldefcloostur onder Harlwerd. Inl. bij dei 
architect A. van der Sleer, te Harlingen. Aanw. 2 
Jan., te 11 uren. 

Zaterdag, SI Jan. 
timkork, te 10 uren. door burg. en weth.: het 

bouwen vau een brandspuithuisje. Inl. bij de archi
tecten Vonk eu Holwerda, aldaar. 

Zlerlkiee, te 1'/, uren, ten kantore van den direc
teur der gasfabriek: de leveriug van 000,000 K G . 
New-Pelton gaskolen en 25,000 K G . Scholscbe Piruie 
gaskolcu. 

Nilehaake, bij L . J . Cloo : bet bouwen eener slelp-
huiziug aldaar. Aauw. 26 Jan., te 11 uren. 

'•-Heer-Arendakerkc, door bet gemeentebestuur, 
de levering van ongeveer 200 M> ouderboudsgrint, 
iu Apri l a. s. 

Maandag, S Febr. 
Vlarhlwedde, te 11 uren, door Gobr. Wijbelingbs: 

bet afbrekeu cener kleine behuizing en het bouwen 
eener nieuwe boerenbebuizing te Ellersingbuizcn. 
Aauw. 28 Jan-, bij Uttenbof, te 11 uren. 

Kalium, te 12 uren, door burg. eu wetb. van Kol-
lunierlaud-eu-Nieuwkruisland: de levering van 750 
M J grüit. 

Dlnndag. a Febr. 
l i r r r l i i . te 2 u rm. door dc maatschappij tot expl 

van Staatsspoorwegen, aan bet Centraalbureau: het 
makeu vau eene bekapping op den los- en lading 
steiger naast de douaneloods op het sfationsemplace-
mciit tc Utrecht, ten behoeve van den spoorweg 
Utrocbt—Bokstel. Inl. bij den sectieingenieur tc 
's-Bosch. Raming ƒ2160. 

Waenadag, 4 Febr. 
'••Hage, te 11 uren, door het ministerie van water

staat enz.: het leveren van voorwerpen van gegoten 
en gesmeed ijzer, staal, koper eu metaal, benevens 
bet bezorgen van smeden en werklieden tot bet doeu 
van herstellingen aan de Kijksstoom- en andere vaar
tuigen, iu gebruik bij liet baggerwerk ton beboev e van 
dc werken van de Merwede en Killen in dc prov. 
Zuid-Holland eu Noord-Brabant ged. bet tijdvak nan-
vaugcude op 1 April '80 en eindigende op uit. Maart 
81. Aanw. 31 Jan. 

tttaferen, te 11 uren, door bet gemeenteneet: het 
vorlioogcn en vorzwareu van een gedeelte van deu 
zeedijk, ten westen van dc bebouwde kom der gein 
lang 401.5 M . Aanw. vóór 11 ureu. 

'a-llage, te 12 uren, door het ministerie van water
staat enz., ten dienste der Staatsspoorwegen: het 
maken van deu onderbouw eeuer groote draaischijf op 

het westelijk gedeelte van hot Centraal personen-
station te Amsterdam, ten behoeve v«n den spoorweg 
van Nieuwediep naar Amsterdam. Iul. bij deu hoofd
ingenieur tc Amsterdam. Aanw. 20 en 28 Jan., tel
kens tc 11 uren. Ramiug ƒ 5400. 

Purrncrrnd, te l ' / i uren, door dijkgraaf en heem
raden van het waterschap de Beemster, ter secretarie 
van het waterschap, in de Hoogstraat: het maken 
van gebouwen cn inrichtingen voor een te stichten 
stoomgemaal in de Beemster aan den Ringdijk nabij 
de Rijp. Aauw. 31 Jan., van 1—3 uren. 

Lemmer, door het bestuur vau dea fcenpolder van 
Echten: het bouweu van een acbtkanleu windwater
molen, van 22 M . vlucht, met molenaars won ing daarin, 
aan de Westelijke of Gietersche Vaar t Aanw. 30 
Jan., te 9 uren Bil j . inzonden bij den voorzitter, te 
Lemmer of aan bet stoomgemaal, te Echten. 

Danderdag, .1 Febr. 
'•-Ilage, te 11 uren, door bet ministerie van marine: 

de levering vun: 1200 dozijn groote vergulde loods-
mansknoopen. 1200 idem kleine idem, 1350 stuks ver
gulde pettcckens van bet loodspersoncel. 

Hrcda, te 12 uren, door burg. cn weth. l o . het 
leveren vau 250 ijzereu privaattonnen; 2o. het maken 
en leveren van een tonnenwagen. 

Mrdrmbltk. tc 12 uren, op bet Koggenhuis van de 
Vier Noorder-Koggen: bet onderhoua van de straat
wegen, behoorende aan bui ambacht aanvangende met 
den dag der besteding en eindigende 31 Dec. '82. 
liAngte der wegen 53,175 M . Aanw. 30 en 31 Jan., 
te 0 men, tc begiuueu te Almerdorp. 

Arnhem, te I uur, door de commissie voor de ge-
tueentegiiüfubriek, ten baren kantore: de levering van 
5,775,000 K G . Eugelsche gaskolen, benoodigd voor 
het dienstjaar '80. 

Vrijdag. « Fabr. 
Lrmwarden, te 11 uren, door het gemeentebest. 

van Leeuwarderadeel: de levering van 1100 stère 
grove, gewasscben riviergriut. 

Amalerdam, te 12 uren, in het Rijksmagazijn van 
mil. klcediiig, uitrusting enz.: de levering van eenige 
voorwerpen van kleeding en uitrusting bij dc korpsen 
van het leger. 

Hein, te 12 uren, in 's Rijks centraal-magazijn van 
mil. klecding, uitrusting enz.: de levering van de be
noodigde klccding- en uitrustingstukken ged. '80. 

« e e r d e n , te 12 uren, door den directeur van het 
ccntraal-magazijn van militaire klecding enz.: de leve
ring van klcedmg en uitrustingstukken, voor bet jaar 
'80 bij den dienst benoodigd. 

Granlnsrn, te 12 uren, door bet ministerie van 
binnenl. zaken, aan bet gebouw van het prov. best.: 
liet bouwen vau een pharmaceutisch laboratorium, 
beuevens bet vergrooten vau bet gebouwtje vt>or liet 
onderwijs in de botanie. Aanw. 30 Jan., te 1 uur. 
Raming ƒ39,840. 

« r a n l n g m , te 12 uren, door het prov. bestuur 
het uitvoeren van werken tot afdamming en droogleg
ging van het Dooderak van het Reitdiep, bij de 
schutsluis te Wetsingerzijl. Aanw. 30 Jan., te 12 uren. 

Leeuwarden, te 1 uur. door het ministerie van 
waterstaat enz., aaa bet gebouw van het prov. best.: 
lo. het vernieuwen van een gedeelte Westerhaven-
boofd te Lemmer. Aanw. 31 Jan. cn :' Febr. Raming 
ƒ10,500 ; 2o. bet stellen «au rijzon schuttingen en 
het doen van stroo- en helmboplantingcn op Ameland. 
Aauw. 2 en 4 Febr. Raming ƒ 7375. 

Zaterdag, 9 Febr. 
Z M I Ü I - , te 11 vren, in het café-Van H i l l e : het 

bouwen van een koetshnis met paardenstal op het 
perceel sectie G , no. 1730, buiten de Sasscmioort, 
voor J . F . van Reede. Inl. bij de architecten VV.en 
F. C. Kuch. Aanw. 2 Febr., te 11 uren. 

Lemmer, ter secretarie vau het waterschap Zcveu-
G rie te nij en-en Stad Slooten : het verhoogen en ver
zwaren van deu zeedijk, van het hek ten oosten 
Laaksiim af tot aan het bek bij het Roode Klif, over 
de lengte van 1495 M . Aanw. 6 Febr., te 10 uren. 
Raming ƒ29,420. 

Zevenbergen, door bet gemeentebestuur: delevering 
van 200 S P gehorde onderhondsgrint. 

Maandag, » Febr. 
Dlrkahern, te 12 uren, door het college van da

gelijksch bestuur van de bannc Haringkarspel, bij N . 
Covers: bet vernieuwen van 4365 M . straatwerk, be
nevens het maken van 2418 M . begrinting der wegen. 

Dlnadag, IS Febr. 
'a-Hage, te 11 uren, door bet miuisterie van marine: 

liet bouwen en leveren vau 2 loodskotters, met be
schieting en mastgestel, van 20 SI. Inl . 0 en 7 Febr. 
bij den hoiiwkundige bij den dienst van het loods
wezen aldaar. 

Leeadulncn, tc 12 ureu, door het K . K. paroch. 
kerkbestuur van 0.-L.-V.-Hemelvaart, in Het Wapen 
van Loostluiiien: het bouweu van een nieuwe kerk 
mtt pastorie. 

Rlnaumageeal, ter secretarie van Dantumadcel: de 
levering van 100 stère zuiver gewasscben riviergrint 
en 300 stère van slag gezuiverde macadam. 

Weenadag/, II Febr. 
'a-Hage, te 12 uren, door het ministerie van water

staat, ten behoeve der Staatsspoorwegen: lo . liet 
leveren van 92,200 grenenhouten dwarsliggers, in 3 
perc. Raming ƒ151,500; 2o. het maken, leveren en 
opstellen van eene draaischijf vaa 13.50 ht middellijn, 
ten behoeve van den spoorweg Nieuwediop-Amsterdam. 
Inl, bij den hoofdingenieur te Amsterdam. Aanw. 4 
en 5 Febr., telkens te 11 uren. Raming ƒ4700. 

Ilanderdag, IS Febr. 
'a-Hage, tc 11 uren, door bet ministerie van marine: 

het maken vau een woongebouw voor den dienst der 
verlichting bij den Nieuwen Waterweg aandenHoek-
van-llolland, met den aankleve van dien. Aanw. 9 
Febr., van 11—1 uur. 

|Vrijdag, an Febr. 
'••Beach, tc In 1,, uren, door het ministerie van wa

terstaat enz.: bet afhalen, vervoeren en plaatsen vau 
30 kanonnen als meerpalen aan do havens te Willem
stad en tc Moerdijk, voorbanden iu de magazijnen te 
Ueusden eu tc Gecrtruidcnbcrg. Aanw. 14 en 16 
Febr. Raming ƒ 080. 

Oi> later te bepalen datum. 
Hatterdam, door den architect D. Verheul, namens 

Havelaar eu Van Stolk: bet vergrooten vnn de bier
brouwerij aan dc Binnenrotte, boek Vest. De teeke
ningen liggen aldaar ter visie. Ink bij genoemden 
architect. 

Prï|aapgaar gevraagd voor de levering van: 
511,000 gemeen» boute steen. 
50,000 middelboute steen. 
25,000 beste kromme klinker. 
25,000 beste klinker. 
50,000 le soort bukklinker. 
25,000 gemeenc bonte mop. 
25,000 middelboute mop. 
20,000 klinker mop. 

Levering vóór l Juni a. s., betaling op 3 maanden. 
Aanbiedingen voor de geheele partij, of voor ge

deelten, worden ingewacht onder het motto Steen, nij 
J . Balt, Noorderweg, Leeuwarden. 

Afloop van Aanbestedingen. 
«t*rf .kanaal , 10 Jan.: bet bouwen eener behuizing 

te Stads-SIuHsolkauaal voor T. H . Koster; gegund 
aan H . Tainminga, te Stadskanaal, voor ƒ980 . 

NIeuwe-Pekela, 12 Jan.: hot afbreken van een 
oude en bouweu eener nieuwe behuizing voor H. J . 
Lubberman; iuguk. 16 bilj., als: 
K. Euzoma, te O.-Pekela, ƒ 9277 
G. J . Prummel, „ Wildervank, „ SG89 
J. Pranger, „ Stadskanaal, „ 8668 
E. J . Bulder, „ Wildervank, „ 8500 
F. de Weerd, „ N.-Pekela, „ 8382 
B. Holthuis, „ idem „ 7979 
S. Hekman, „ idom „ 7910 
P. Beugel, „ idem „ 7893 
J . Hu l te bos, „ idem „ 7889 
S. Stnt ing, „ O.-Pekela, „ 7837 
G. Holthuis, „ N.-Pekela, „ 7777 
J. Schenkeiman, „ Veendam, >, 7532 
H . Huizing, ,. Wildervank, „ 7450 
J . Osterman, „ N.-Pekela, ., 0987 
J . Meüering, „ idem „ 6799 
gegund. 

Breda, 13 Jan.: bet bouwen van een heerenbuis 
voor L . C. A de Haan, onder beheer van deu archi
tect A . Verlegb: 

metselwerk ingek. 5 bilj., a ls: 
Th. Kessels, te Breda, ƒ 3689 
W . Bastiaansen, „ idem „ 3398 
C. Jorissen, „ idem „ 3310 
G. r . d. Sanden, „ idem „ 3290 
J . Voogt, „ idem „ 2955 

timmerwerk ingek. 9 bilj., als i 
A. Biülaare, te Breda, ƒ M M 
VV. van Oosterhout, „ idem „ 3467 
C v, d. Blerk, ,. idem „ 3371 
C. Maas, „ idem „ 3212 
A. Oomen, „ idem „ 3210 
J . van Dienderen, „ idem „ 2997 
M . v. d. Akker, „ idem „ 2893 
Q, Veldkamp, „ idem „ 2890 
A. Robbeson, „ idem „ 2540 

massa ingek 3 bilj., als: 
W . van Oosterhout, tc Breda, ƒ 6965 
A. Oomen, „ idem „ 6899 
C. v. d. Blerk, „ idem „ 6371 

Lalden, 13 Jan.: de aan- en verbouw van het R. 
K. Liefdegesticht, hoek Bakkersteeg; ingekomen 11 
biljetten, als: 
W. N . Schroder, te Oestgeest, f 18,922 
Tom en Van Bergen 

Henegouwen, „ 's-Hago, .. 16,989 
J . T . J . Schimmel, „ Leiden, „ 16,400 
W . P. J . Verhaar, „ idem „ 14,997 
C. P. van Oerle, „ idem „ 14.568 
P. 0. de Vrind, „ idem „ 13,387 
J . N . v. d. Heijden, ,, idem ,. 13,280 
J . Roadorf, „ idem ,. 13,193 
W . v. d. Drift, „ idem „ 12,990 
S. van ïjoeuwen, „ idem „ 12,900 
Gebr. Neuteboom, „ idem „ 12,715 

ïJpM-iniondr, 14 Jan.: het bouwen eener nieuwe 
bouwmanswoning met annexe schuur, iu den Hol l . 
Tuin aldaar, in 2 perc. 

le perc. metselwerk ingek. 10 bilj., als: 
A. van Breda, te Ridderkerk, ƒ 3290. 
Baan Visser, „ Sliedrecht, m 2838. 
A. Onder de Linde, „ Heerjansdam,! „ 2679. 
A . van Tilburg, „ Zoeterwoude, „ 2620. 
C. Rikxoord, „ Uselmonde, ., 2600. 
J . v. d. Houwen, „ idem „ 2500. 
P. Oudenaarde, „ idem „ 2499. 
P. van Scbagen, „ Ridderkerk, „ 2452. 
H . Langbroek, „ Charlois. „ 2323.23 
J . dr Zanger, „ Uselmonde, „ 2039. 

2e perc. timmerwerk iugek. 20 bilj., als: 
A. Vetb As., te Papendrecht, ƒ 5199. 
A . W M t e rve ld , „ Strijen, „ 4400. 
L . Hortensius, „ Uselmonde, „ 4255. 
A. Lagendijk. „ Ridderkerk, „ 4200. 
ü . Hubers, ,, Papendrecht. „ 4190. 
A. Buising, ,i Ridderkerk, „ 4160. 
A . J . Stuurmaa, „ Bergambacht, „ 4100. 
J . Kooi, „ Uselmonde, „ 4096. 
P. Visser, „ VGravendeel, „ 3900. 
J . v. d. Houwen, „ Uselmonde, „ 3890. 
P . Sliedrecht, „ idem „ 3870. 
P. Blanken, „ Bergambacht, „ ^820. 
G. Bodegom, „ Ridderkerk, „ 3800. 
A . van Gameren, „ Strijp, „ 3799. 
B. van Verre, ,, Nourdgouwo, „ 3769. 
F. Streeflaud, „ Sliedrecht, „ 3760. 
G. Hubers, „ Papendrecht, „ 3711. 
A. van Tilburg, „ Zoeterwoude, „ 3699. 
H . langbroek, „ Charlois, „ 3535.35 
G. H . Lodders, „ Ridderkerk, „ 3401. 

Handatielredilk, 14 Jan.: het bouwen van een 
woonhuis voor .'• Ab. Hoflaud aldaar: 

timmerwerk ingekomen 4 bilj , als: 
D . v. d, Laan, te Hondsholredijk, ƒ 3410 
A . van Leeuwen, „ De Lie r , „ 3195 
W . v. d. Berg, „ Hondsbolredijk, „ 2747 
P. v. d. Voort, „ Wateringen, „ 26S5 

metselwerk ingek. 3 bilj., als: 
C. Nowee, te Hondsbolredijk, ƒ 4800 
E. Lalleman, „ Naaldwijk, „ 4620 
Sampbel, „ Wateringen, „ 4185 

l ahwer t , 14 Jan.: bet bouwen van een nieuw 
woonhuis en bet vertimmeren van het bestaande ach
tergebouw in bet dorp Uskwert voor S. E. B . Bie-
rema; ingek. 11 biljetten als: 
H . Bos, te Uithuizen, ƒ 4990 
fi. K . Dijk, „ Kantens, „ 4835 
J . Ubels, „ Bedum, „ 4687 
J . Ubl , „ Uskwert, „ 4650 
H . Schoe. „ Uithuizen, „ 4489 
G. van Dijk, „ Stedum, „ 4460 
R. Huizinga, „ Uithuizen, „ 4449 
J . Lelferts, „ Uskwert, „ 4311 
J . Zeldenrust, „ Warfum, „ 4282 
11. Martini , „ idem „ 4075 
J . Havinga, ,, Uskwert, „ 3890 
gegund. 

Wlnaekerfce, 14 Jan.: het aanlcgccn eu onder
houden van werken tot oeververdediging van den 
polder V l i e t e ; ingek. 16 bilj., ala: 
G. Bolier, te Scherpenisse, ƒ 130,900 
D. Bolier Cz., „ Sliedrecht, „ 129,300 
P . J . van Remortel Nz . „ Hontenisse, „ 127,000 
L . A . van Haaften, „ Sliedrecht, a 125,780 
A . van Popering, „ Bruinisse, „ 123,460 
C. de Wilde Az . , „ Kattendijke, „ 121,900 
C. Hartog, ,, Sliedrecht, „ 120,920 
J . Kraaijeveld, „ Hansweert, „ 120,100 
C. v. d. Hooft, „ Neuzen, ., 120.000 
I . v. d. Velde, „ Papendrecht, „ 119,900 

te Sliedrecht, ƒ 119,800 
„ Dordrecht, „ 118,800 
„ Scherpenisse, „ 117,996 
„ Ril land, „ 116,416 
„ Middelburg, „ 114,000 

„ 113,033 

C. Roskam, 
D . Volker, 
D . Bolier, 
D. Bolier, 
II. Hage, 
Dezelfde, 

'«•Hage, 16 Jan.: het maken, leveren en plaatsen 
van het benoodigde ameublement in bet postkantoor 
to 's-Hage; ingek. 6 bilj., als: 
P . C . Aimabel Jr., te VHage , / 9775 
A . R . Rutgers, ., idem „ 8682 
M . J . van Zanten, „ idem „ 7500 
P. van V l i e t „ Woubrugge, „ 6284 
D . eo B. P. Huurman, „ Delft, „ 62S0 
W . P . Teeuwisse, „ 's-Hage, „ 6800 

• e a a e l , 16 Jau,: bet onderhoud der gemeentewer
ken, ged. '80: le perc. timmerwerk: gegund aan II. 
Danser, tc Meppel, voor ƒ 3 0 9 7 . 

2e perc. verfwerk; ingek. 5 bilj., als: 
J . Kraak, te Meppel, / 700. 
R. Jeulen, „ idem „ 682.15 
Jan Beijer, „ idem „ 677. 
Jelle Beijer, „ idem „ 646. 
J . Seij-lei', „ idem „ 620. 
gegund. 

Lemmer, 16 Jau.: de verbouwing van een huis tot 
onderwijzerswoning; hoogste inschr. was M . Bosma, 
te Lemmer, voor /F2228; miuste inschr. J- Klein, 
idem, voor ƒ 8 1 8 1 ; gegund. 

Utrecht, 17 Jan.: de leveriug aan de maatschappij 
tot expl. van Staatsspoorwegen van stalen spoorstaven, 
idem lascbplaten en ijzeren eiudplaten, baak- en 
schroefbouten met moeren en moerplaatjes; ingek. 10 
bilj., als: 

lo perc. 2e perc. 
A . S. Lang Macdonald, 

te MiddTesbro\ ƒ 46,080. 
Rheiniscbe Stablwerke, 

te Ruhrort, / 772,284.24 
Horton & Son, te 

Darlaston, 42,300. 
Iloerder Bergwerks- u. 

Hütten-Verein, te Hoerde, 691,000. 
Hotz & Co., te Rotterdam, 38,333. 
Société anonyme des 

acières d'Anglem, 659,543. 
R. S. Stokvis ft Zonen, 

tc Rotterdam, 86,557.50 
Actien-Gesells. Phoenix, (207,912 te Zwolle 

te Laar bij Ruhrort, 1485,163 „ Tilburg 
C. W. Husenclever u. 

Sohne, te Düsseldorf, ƒ 36,000. 
Bocbumer Verein für Berp-

bau- und Gussstahtfabri
cation, te Bochnm, 644,499 
l'tiecbt, 17 Jan.: de levering aan de gemeente van 

300 stuks gegoten-ijzeren gaspijpen, inw. diam. 0.38 
M . , gow. p. m. 140 K G . ; 320 st. idem, inw. diam. 
0.35 s M . , gew. p. m. 130 K G . ; 100 st. idem, inw. 
diam. 0152 M. , gew. p. m. 44 K G . , allen met inbegrip 
der socket. Lengte der pijpen met inbegrip der 
socket 2.85 M ; minste iuschr. waren Van den Berg 
on Co., te Amsterdam, voor ƒ 17,850. 

Amalerdam, 19 Jan.: bet maken van een nieuw 
reminingwerk, ter weerszijden van den middclpijler van 
de draaibrug over bet Spaarne, te Haarlem, en het 
herstellen van het remmingwerk bezijden de land
hoofden, aldaar; minste inschr. was H . Wienbovcn, 
te Schiedam, voor ƒ6080. 

Amsterdam, 19 Jan.: het leveren van 11,000 cen
tiare Andernacbsehe keien aan de gemeente; miuste 
inschr. was Josua Loeb, te Maijeo, voor ƒ 2 . 3 2 per 
centiare. 

Haam. 20 Jan.: bet bouwen vaa een sociëteitsge
bouw met kastcleinswoning aan het Achter-dc-Vest; 
hoogste inschr. was J . Zeijlemaker, te Hoorn, voor 
ƒ 2 0 , 3 3 3 ; minste inschr. J . van den Berg Sr., idem, 
voor ƒ17,549. Raming ƒ 17,300; nog niet gegund. 

Amalerdam, 21 Jan.: de bouw en verbouw van een 
perceel hoek Boomstraat en Boomdwarsstraat, voor 
rekening van H . Hermans; minste inschr. waren Van 
Zwicht en Vis, voor ƒ9260. 

Grenlagan, 21 Jan.: ten behoeve der waterleiding: 
l o . het bouwen van een machine- en ketelhuis met 
schoorsteen, het inmetselen van de ketels met rook-
kanaleu; iugek. 2 bilj., als: 
A. Pastoor, te Stedum, ƒ 21,200 
A . Tieninga, „ Grootegast, „ 19,854 

2 a bet maken van filters, voorraadbassins, vergaar-
putten enz.; ingekomen 3 bilj., a ls: 

te Stedum, A . Pastoor, 
A. Scbreuder, 
A . Teeumga, 

voor de massa ingek. 7 bilj., als: 
te Stedum, A . Pastoor, 

K . de Grooth, 
R. Hunte, 
E . W . Wiet») 
A. Benninga, 
'1'. Bo, , 
J . Lubsen. 

ƒ 64,200 
„ Hoogezand, ,, 49,753 

Grootegast, .. 47,344 

ƒ 84,300 
„ 68,890 
„ 68,678 
„ 67,946 
„ 67,800 

63,983 
„ 63,500 

, Winschoten, 
, Assen, 
, Groningen, 
, Bedum, 
, idem 
, Zuidwolde, 

'«-uosrii . 21 Jan.: het bouwen eener noodbrug 
buiten de Vughterpoort; ingek. 9 bilj., als: 
A . de Leeuw, te Cromvoirt, ƒ 3840. 
B . H . Clercx, „ Bokstel, „ 3200. 
L . van Dijk, „ Kmpel, ,, 3100. 
P. H . de Bekker, „ idem „ 3032. 
G. Schermers, „ Eethen, „ 3000. 
G. Aerdeu, „ 's-Bosch, „ 2900. 
L . Mol , „ Hedel, „ 2787. 
P. Rijnden, „ Valkenswaard, „ 2730.50 
J . van Herpt, „ 's-Bosch, „ 2617. 

V r i . - , , 21 Jan.: het bouwen eener school te Oude-
Molen; ingek. voor hot le gedeelte 3 bilj., als-
J . Emmens, te Zcijen, ƒ 436. 
H. Haaijema. „ Nors, „ 412.20 
H . C. Wiegmink, „ Zuidlaren, „ 298.20 

2e gedeelte 1 bilj, van G. Boeleus, te Zeijen, voor 
ƒ 1299.99. 

3e gedeelte 4 bilj., als: 
J . Staal, te Vries, ƒ 495.90 
K. R, Staal, „ idem „ 420. 
It. L. Staal, „ idem . 374.50 
11. Aling, ,i idom „ 335. 

4e gedeelte 1 bilj. van J . Dekker, te Vries, voor ƒ 145. 
Memmelerwaard, 21 Jan.: bet dichten der door

braak in den Vleugeldijk; gegund aan C. Kraaijeveld, 
tc Giesendam, voor ƒ10 ,900 . 

Haarlem, 22 Jan.: bet 2jarig onderhoud van-, be
nevens eenige herstellingen en vernieuwingen aan de 
gebouwen der Rijks-hoogere burgerschool te Alkmaar; 
minste inschr. was J . J . Boog, te Alkmaar, voor 
ƒ 1577. 

l i ranlngen, 22 Jan.: l o . het verrichten van eenige 
verfwerken iu het raadhuis; minste inschr. was J . II 
Rengers, te Groningen, zoor ƒ 2 0 0 . 

-o. stukadoorwerken in liet raadhuis; minste iuschr. 
was J . Wachteudorf, te Groningen, voor ƒ 3 4 0 . 

Arnhem, 22 Jan.: bet bouwen van een graanpak-
buis op de Korenmarkt aldaar, naar de plans van den 
architect J . W . Boerbooms; ingekomen S bilj., als: 

G. Liefting, 
G. van Berkum, 
H . Heuvels, 
J . Hummel, 
L , Hasselbach, 
II Jansen, 
Gebr. Van Daalcn, 
J . Post, 
gegund. 

te Arnhem, 
„ idem 
„ idem 
„ idem 
„ idem 
„ idem 
„ idem 
„ idem 

ƒ 7539 
„ 7530 
„ 6952 
„ 6920 
„ 6300 
„ 5953 
„ 1862 
„ 5450 

H E T V E R V E N V A N L E E R B O R D E N . 
In een nfleveiing van het Dccueit Militaire van 

December 79 komt het volgende voor: 
>De Minister van Oorlog, 

• In aanmerking nemende, dat de toestand dei-
leerborden bij tic korpsen van het leger veelal te 
wenschen overlaat, en de boidcn bij dc Koninklijke 
Militaire Academie op eene eenvoudige, doeltreffende 
cn weinig kostbare wijze worden geverfd. 

"Hrengt ter kennis vnn de commandanten van 
korpsen en inrichtingen, dat de bestanddeeleii, welke bij 
genoemde Academie tot dat doel werden gebruikt, zijn-

0.2 K G menie 
0.1 t gemalen puimsteen 
0.1 e gedempt zwartsel 
0.1 i vuurlak 
0.3 » terpentijn. 

• A l deze bestanddeelen moeten fijngewreven eu 
daarna behoorlijk door elkander gemengd woiden. 

oEIk boid wordt 1 a 2 malen geverfd, terwijl het 
binnen het uur na de verving voor het gebruik 
geschikt is. 

«Gelast enz." 

Vervolg der Berichten en Mededeelingen. 
B I N N E N L A N D 

Utrecht. Reeds vroeger werd in dit blad mel
ding gemaakt, tlat op aandrang van den heerJ. W . 
R. Get i.e I; alhier, en onder den naam »Een natio
naal belang" eene maatschappij tot stand is geko
men, die tie zaak van de beplanting van wegen met 
vruchtboomen voorstaat. Deze maatschappij zal Zater
dag 21 Februari a. s. te dezer stede een algemeene 
vergadering houden en mag zich reeds in veler be
langstelling verheugen, maar nog vele anderen kunnen 
zich daarbij aansluiten. Van den aandeelhouder in 
deze nuttige en waarschijnlijk niet onvooitleelige on
derneming wonlt slechts jaarlijks (cn dan nog slechts 
gedurende vijl' jaren) eene bijdrage van ƒ 20 gaver* 
derd. Waarlijk niet te veel. 

Arnhem. De koninklijke goedkeuring is verleend 
aan dc akte van oprichting tier oArnhtmsche Tram
wegmaatschappij", met een 'aanvankelijk kapitaal van 
ƒ 3 7 5 , 0 0 0 , verdeeld in aandeelen van ƒ 1000. Tot 
directeur is benoemd de heer D. N . P. van der Hcyden, 
en tot commissarissen zijn aangesteld: Mr. J . M . 
L i lden , R. Mendes da Costa en C. Pels Rijcken. Het 
maatschappelijk kapitaal is op de gebruikelijke wijze 
meer dan volteekend. 

— Aan de Nieuwe*Botterdamsche Courant ont
leenen wij onderstaande correspondentie over do ver
hooging van den zoogenaamden Statendam in Limburg: 

•Terwijl er sprake is van een'plan der Regeering 
om Noord-Brabant beter tegen't gevaar van overstroo
ming te beveiligen, is 't niet ongepast eene zaak te 
noemen en nailer toe te lichten, waarbij wel geen 
geheele provincie, maar toch eenige Limburgsche 
dorpen , aan de Maas gelegen , groot belang hebben. 
Zint toch de Regeering op middelen om elders 't 
waterbezwaar tc verminderen door doeltreffende maat
regelen , zoo raag 't bevreemding wekken, dat bier 
(in Limburg) een plan bij de Regeering geen tegen
stand ^ ontmoet om «lat bezwaar te vermeerderen. 
Zulks schijnt te moeten worden opgemaakt uit 't geen 
de Minister van Waterstaat kort geleden in de Tweede 
Kamer heeft gezegd over dc verhooging van den zoo
genaamden Statendam aan den bovenmond van de 
rivier de Oude Maas. 

"Laat ons zien wat er van deze zaak is. 
• Dc zoogenaamde Statendam of — bat is een dam 

in de monding der Maas (ongeveer % uur van 't 
dorp Roosteren) op een hoogte van nagenoeg een 
meier boven lagen waterstand. Zoodra 't water dat 
peil heeft bereikt, wordt 't overtollige water in de 
oude Maas afgezet en werkt dus als een overlaat. Er 
woidt dan ook bij overstroom ing nagenoeg '/,, water 
door dezen arm afgevoeid. Dezen winter is het nood
zakelijke vnn dezen natuurlijk werkenden overlaat op-
nieuw duidelijk bewezen. Den 30sten December ging 
' t i j s op de Maas boven Maaseijck los en drang met 
geweld op 't vastzittend ijs. In weinige uren was de 
gemeente Roosteren half onder water eu moest in de 
gemeente Hcppener, noordelijk van Maaseijck, de 
noodvlag wonlen uitgestoken. Doch ook even schielijk 
was 't waterbezwaar in tlie gemeente weggenomen, 
omdat 't ijs en 't water een uitweg vonden in de 
Oude Maas. Wat ware uu 't lot van die twee dorpen 
geweest, wanneer de Statendam tot een maximum 
van 2.30 meter, gelijk wonlt voorgesteld, verhoogd 
was? . . . Den 31sten December ging 't i j l van den 
mond der Oude Maas aan 't schuiven en met zulk een 
kracht, dat te Stcvensweert het ijs tot op de kruin 
van den dijk werd geworpen. Gelukkig echter voor 
deze gemeente kon de Maas 't overtollige ijs en water 
lossen, zoodat, ofschoon bij hoogen waterstand, 't 
ijs ongehinderd kon doordrijven en in één dag nage
noeg de ijsmassa opgeruimd was. In het andere geval 
zou Stcvensweert cn geheel 't zoogenaamde Eiland 
onder water zyn gezet. . . . 

•Op wat grond willen dan Provinciale Staten 
van Limburg den dam tot 't maximum van 2.30 
meter verhoogen/ Op rap|K>rten van deskundige 
ingenieurs van den waterstaat in Limburg? Maar 
deze hebben zich al sinds jaren eenstemmig tegen 
dit plan verklaard. En wel op de navolgende gronden : 
1o. omdat de Maas tusschen Roosteren en Maashrarht 
(bij welk dorp de Outle Maas weer in de Nieuwe 
Maas valt) het noodige tloorstrooiningsvermogen mist; 
2o. omdat tie dijken, aan lieitle oevers, te zwak zijn 
om alsdan tlie watermassa te weerstaan. 

• Neen, op een iwpporl van ingenieurs van den 
waterstaat buiten Limburg. 
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«Stemmen tie belanghehlieude gemeenten niet bet 
plan der Staten in? Volstrekt niet. Stevensweert, 
Wessem , Thorn aan onze zijde ; Hoppenor, Maaseijrk, 
Aldeneijek , Up hoven , Goestingen aan gene (Itelgischej 
zijn er sterk tegen. Alleen Roosteren, Ohé en Laak 
cn Echt steunen 't plan. Echt heeft er nagenoeg 
geen belang hij. Roosteren cn Uhé en I-aak zijn 
zeer zeker tegen zich zelf door dit (dan te steunen, 
waarbij wel in overweging mag worden genomen, 
dat de eigenaar van 't kasteel Walburg :aan de Maas 
gelegen), doch ook als groot grond bezitter in die 
streek belanghebbende en bevoegd btHxmleelnar reeds 
vroeger èn bij de Staten van dit gewest en bij de 
Regeering een uitvoerig rapport tegen dit plan heeft 
ingediend, op welk billijk verzoek tot dusver wei
nig gelet schijnt. 

DMeent men op verhooging van den Statendam te 
moeten aandringen, op grond, dat een groot deel 
des jaars die streek onderloopt, hiertegen moet wor
den aangevoerd l o . dat d i t , evenals op zoovele 
plaatsen, niet nadeelig, maar eer voordeelig voor 
den bodem is; -••<. vooral, dat naar oordeel van 
deskundigen, 't verhoogen van den Statendam toch 
't water bezwaar niet zal verminderen, omdat 't geen 
Maas- maar grondwater i s , dat stijgt eu daalt naar 
gelang van den toestand der rivier 't Duel zou alzoo 
toch niet worden bereikt. Voorzeker, de kosten 
dier ophooging zijn niet hoog. Maar, behalve 't 
groote nadeel, dat, gelijk wij zagen, voor dc be
trokken gemeenten hieruit moet voortvloeien, zou 
dit werk in elk geval de versterking der Maasdijken 
Op Hollandsch en Belgisch gebied vereischen (til. de 
dijken van Roosteren tot Maasbracht en van Maaseijck 
tot Wessem). Geen geringe kosten! Hieraan schijnt 
in 't geheel niet gedacht te zijn. 

»We kunnen niet anders onderstellen dan dat de 
Regeering iif niet öf niet dan eenzijdig van deze 
zaak op dc hoogte is geinlicht, 't Geen trouwens 
hier niemand bevreemdt, wijl Gedeputeerde Staten 
van dit gewest zich de moeite van een onderzoek 
in loco niet hebben getroost. Althans 't is niet 
bekend, dat ooit bij hoogen waterstand de toestand 

in oogenachouw is genomen. Daarom wordt op zulk 
onderzoek in loco ten sterkste bij de Regeering aan
gedrongen voor er in deze zaak iets naders besloten 
en gedaan wordt. 

— Van meer dan een zijde wordt medegedeeld , 
dat in dc organisatie van het bestuur van 's Rijks 
Waterstaat groote veranderingen aanslaande /ouden 
zijn; ziehier 'tgecn wij vernomen hebben. Het rivier
beheer als geheel op zich/elf staande tak van dienst 
zal behouden blijven. De zoogenaamde provinciale 
dienst der Rijksingenieurs zal daar, waar hij nog 
wordt aangetroffen, opgeheven en daarmede alle pro
vinciën gelijkelijk verplicht worden tot organisatie 
van haar provincialen waterstaat geheel afgescheiden 
van 's Rijks dienst, zoonis reeds in verschillende 
provinciën het geval is. Verder zou het korps van 
's Rijks waterstaat zoodanig gereorganiseerd worden, 
dat wel de inspecteur in algetneenen dienst behouden 
blijft naast den Minister, doch het aantal hoofdinge
nieurs zeer aanzienlijk ingekrompen, waardoor eeni
gen der thans fungeereiideii op wachtgeld gebracht 
worden, en de ingenieiimlienst belangrijk zou wonlen 
uitgebreid , tevens met verbetering van tractement en 
intrekking der toelagen. De juiste datum van de 
invoering dezer ingrijjiendc maatregelen schijnt echter 
nog niet le zijn vastgesteld. 

A d v e r t e n t i ë D . 

A A N B E S T E D I N G . 
HET DI JKSHESTUUR VAN HET W A T E R S C H A P 

DE Z E V E N G R I E T E N I J E N EN S T A D S L O T E N TE 
LEMMEli, zal behoudens nader te verleenen mag-
tiging , bij enkele inschrijving aanbesteden: 

Het verhoogen en verzwaren van den 
Zeedijk van af het hek ten Oosten 
Laaxum tot aan het hek bij het 
Roode Klif, over de lengte van 1495 
Meters. 

Begroot op een kostenbedrag van f 29420. 
Gedrukte bestekken zullen van af den I 7 Januarij e. k. 

verkrijgbaar zijn ter Secretarie van voornoemd Wa
terschap te Lemmer, alwanrde inschrijvingsbiljetten 
franco moeten worden ingeleverd vóór of op den 
7 February 1880. 

Aanwijzing van bet werk op Donderdag 5 Fe
bruary e. k. 's morgens 10 uur op het terrein. 
Inlichtingen omtrent bet werk kunnen worden ver
kregen bij den Opzigter J . R. Z E L D E N R U S T tc 
Minis. 

Lemmer, 13 Januarij 1880. 
Het Dijt.shestuur voornoemd, 

V A N S WIN D E R E N , Voorzitter, 
S. S P A N N E N B U R G , Secretaris. 

Mozalk Tegels voor Vloeren 
in KERKEN, W I N K E L S , V E S T I B U L E S , CÜRRI-
D O R S , W A R A N D A ' S , enz., alsmede H E K L K E I I I N G 
van M U R E N , T E G E L S voor BLOEMBAKKEN en 
P A N E E L W E R K enz. 

1'it.slaitend Agentschap van Ma» A- <'". 
voor Nederland en deszelfs Koloniën 

O. J. OOR, 
Firma A X T . D K W I L D . 

Scheepmakershaeen .V". C'2 en laserstraal N". 5G. 

R O T T E R D A M . 

H. & J. SUYVER. 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

de Holland»,-he Tuin, 
Bikkerstraat 20 en 22, te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S nn alle bekaads typen 
en reparatien aan besüiulide K E T E L S worden in 
den kflftSt mogelijken lijd geleverd en uitgevoerd. 

LOUIS GOFFIN & C,E. 
R I T E D A R T O I S I 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 . 

P 
M< I Z A 1 E K -

A R K E T V L O E R E N 
en verglaaade gefigureerde Te

gels, voor Muren en Deooratte. 
DE L I N T & C " . , Haringvliet7, liotterdam. 

P O R T L A N D - C E M E N T . 
Aanbiedingen voor dc Levering van 

7 0 0 , 0 0 0 H 6 . P o r t l n n d - C e m e n l . 

in vaten van 180 K G . , voor het cementen vaneen 
IJzeren Drijvend Dok, worden tot het einde dezer 
maand ingewacht hij den ondergetcekende, bij wien 
Intosseben naden inlichtingen voor de soort, tijd 
van levering, keuring , enz. kunnen verkregen wonlen. 

AUSTKUDAM, 20 Januari 1880. 

Dc Koninklijke Eabrick 
van Stoom- en anders Werktuigen, 

J. M. V A N DER M A D E , 
Directeur. 

V A X R I E 1 O T ) T E X & I I 0 U \ V E \ S . 
ROTTERDAM. 

R O B E Y & C O M P A N Y ' S STOOMMACHINES, 
mei Go«<( bekroond I'aiijs 1878 , 

voor fabrieken, waterwerken, enz. 
LOCOMOTIEVEN van F O X W A L K E R i 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 | 

CENTRIFUGAALFOMPEN 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 , gegarandmdc 
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 sloom- cn watcrwerktuigen, 
DRIJFRIEMEN. Alles voorradig. 

Prim:. PORTLAND C E M E N T uit cle fabrieken 
der beroemde l i l KI IAM C O M P A N Y tegen concur-
reerende prijzen. 

Alles prima kwaliteit en billijke prijzen. 

Onze Machines wonlen gebruikt door de Heeren: 
DOIIICKS i t G E L D E N S te llrulen; V A N DEH 
W E D D E N & D E K R U Y F F te Nymegen en dooi
de Sorièle' anonyme <les Tnileries d'Eeht. 

lm 

B O U L E T v'"'''"" >l»cli ine- l-'a bri kant en 
28 rue des Eeluscs St.-Martin 

V \ I t I J 8 . 
Volledige Inrichtingen van Fabrieken voor alle 

soorten van porcelein en aardewerk. Meer dan 
duizend dezer machine* zijn zoowel in Frankrijk 
als in het Ituitenlund in werking. 

Dr iLrilliM rrmlr Catalogus wonlt op franrn 
a.um'iiiir franco toegezonden. 

C A L Q U E E R L I N N E N 
in drie brssdtens, de Imtl! kwaliteit, speciaal met 
mijne Firma vervaardigd. 

'CALQUEERPAPIER. VICTORIA PAUS
PAPIER en PAUSPERGAMENT. 

PAPIER SANS FIN iu de ruimste keuze. 
W H A T M A N . V S en ulle andere T E E K E N P A 

PIEREN 
PAPIER M I L L I M E T R E enz. enz. 
Voorradig i n het Magazijn van Teekenbehoef

ten voor Bouwkundigen van 
T h . .1. I I O H I t i : te UTRECHT. 

GAS-ZUIVERING" 
door het gebruik van ijzer-oxyde, geleverd door de 
lias 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. 

B. H0LSB0ER, te Arnhem. 
I t t V M . / I l v c r r n V l c i l a l l l i ' v o o r U n t r r -

I >a M -1 • i H t r i • • n e i111111. 
1* 31» l l < i o g « t r o n d e r n r h e l d l n a r v o o r W a 

t e r p a * - e n H o e k i n e e t - l n w t r u i n e n t e n . 
Voorts: E Q U E R R E S , H A K E N S , M E E T K E T T I N -

G E N , PASSERDOOZKN, enz. enz. 

Een V E R T I C A L E STOOMMACHINE met 
ketel van 20 paart len kracht bijna nieuw, die door 
uitbreiding van tie fabriek iu deu weg staat. Billijke 
prijs. Infounulicn zijn te verkrijgen en de machine 
te bezichtigen bij de 

Neuchfitel Asphalte Company Limited. 
Relt weg 3 , Amsterdam. 

N e u c h a t j 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.X-. XXE3 TRAVERS, 
geeft bcrigt dat door haar tot eenige A G E N T E N voor den 

a i 3 * f l ' verkoop van A S P H A L T i n brooden zijn aangesteld: 

F O L K E K S &. C°. tc Amsterdam, 
door wie ook Uit het leggen van V l o e r e n inlichtingen worden verstrekt en orders nor geheel .Seder-
land aangenomen op gelijke voorwaanlen al» aan de Fabriek. Heilweg N " . 3 . te Amsterdam. 

_ De Directeur W. P. WALSH. 

FABRIEK DE HOLLANDSCHE IJSSEL 
D E d o i e H & c°. 

Clvlel-lngenleurs te Oudewater, leveren en vervaardigen iu den kortst mogelijken lijd alle soorten vau Stoombaf,SermoUns in hout- of 
ijzcrroiistrurlir, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte « opbrengst van 150 tot -2000 I I ' |,or 
werkdag, en verder stooniwirktuii.cn. Ketels, Drijfwerken Locomobielen, Heimachine., 
Steen- eu Tegel vormmachines. IJzeren Kap- en Bru» construction enz. 

RACHMANN & VAN LEEUWEN, 
Mozaïk-Cement-Tegel-, Kunstmarmer- en Bouw

materialen-Fabriek. 
SLOTEHDIJK. T o l ] Amsterdam. 

Hevelen onze uit echt Portland-Cement vervaardigde Ce ment-Tegels aan iu alle kleuren en dessins, 
enkel en in Mozaikvorm, tot het bevloeren van Kerken, Gewelven), Lusthoven, Paviljoens, Balkons, Voor
huizen. Galerijen, Rustplaatsen, Gangen, Badkamers, Keukens, Trottoirs, Wandelwegen, enz, 

Cement-dakbekleedingen iu alle kleuren, tegen alle weelgesteld heden bestand en 1/5 lichter dan 
de gewone Dakpannen. 

Herstelling van Ce ment vloer en op He ton-onderlagen voor S|ioorweg-Stations, Fabrieken, Werkplaat
sen, Zolders, Magazijnen, Terrassen; bijzonder geschikt voor Slachthuizen, Stallen, Schietbanen eu Labo
ratoriums, in ulle soorten. 

Terras-bevloeringen (Kunstmarmcr) in alle kleuren en dessins; voorts geribde Vloeren voor Trottoirs, 
Ingangen, .lofsteilcn, enz. 

Kanaal-bevloeringen, Water-reservoirs, Fonteinkommen, Paarden- en Koe-kribben, Badkuipen, Schoor-
steen-steenen, Mozaik-Cenient-Tegels voor Wand- en Zuilenbckleedmg. — Voorts alle in het Bouwvak 
voorkomende voorwerpen, volgens opgave of teekening. 

Geïllustreerde Monsterboeken wonlen, zoowel van onderscheidene Bevloeringen, Dak bek leed ingen, 
Terrassen, enz., op directe aanvrage gratis en franco toegezonden. 

Veidere inlichtingen te bekomen aan de Fabriek. 

Portland-Cement 

T E Ö T L C T T I N . 
hebbende groote sterkte en weerstand biedend ver
mogen, U uitsluitend, alsmede KMÜIIT, BEVAN 
STUKUE'S cn andere P O R T L A N D C E M E N T E N 
verkrijgbaar aan het HOOFD-DEPóT VAN DI 
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-
straat nu. 4 0 , AMSTERDAM. 

L E D E R E N D R I J F R I E M E N 
I n it H e a f t n e t l n a r e i i , geheel bewerkt volgens 
Engelsche methode. 

A L E X . A D A M , 
Delft. Eabr. van Leder en Drijfriemen. 

V E R K O O P I N G 
26 Januari 1880 en volgende dagen, 

ten huize van dc firma E . J. B R I L L , te LEIDEN, 
van het 2' gedeelte der belangrijke Bibliotheek 

ingelaten cluor wijlen 
Dr. C. W. H. v. K A A T H O V E X . 

I I E V A T T K S D E 0. A . 

Eene schoone verzameling zoowel oude als nieuwere 
werken over Teeken-, Schilder- en Beeldhouw
kunst. — Godsd . Burgerl. en Landelijke 
Bouwkunde. — Scheepsbouw, enz. — Eene 
rijke verzameling vau werken over Letterkunde 
(waarbij eene keurige collectie der werken van J. V A N 
L E N N E P ) . — Eene zeldzame collectie van Biogra-
phieën. — Prachtwerken. — Een kapitale 
Kunsttafel, Kunstkasten, enz. 
ysT* Ds C t a l o g u . a op franco aanvrage verkrijg
baar « O Cents. 

Gedrukt bij G . W . van der Wiel & C». te Arnhem. 

Vijftiende Jaargang. N*. 5. Zaterdag 31 Januari 1880. 

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 . 
Bet Weekblad verschijnt des Zaterdags. 

Het ibonnement bedrug, voor het binnenland ƒ1.85 per S waanden of 
wel bij vtwruitbeüding zet guide* per jaar. Afxonderlijke nommera bij voor-
nitbeatelling 15 cenl. 

A l l e atnkken en advertentién te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentién uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 
Advertentién van 1—5 regel* /1 .— , daarboven 20 cent voor eiken regel 

plaat» ruimte en 10 cent voor een bewijtnomtner. Advertentién Your lift bui
tenhuid 25 cent per regel. 

BERICHT 
Re A*mlnl»traCle v*n We • • m e r k e r heefl per 

briefkaart i|Uitun(lt' « t / o n d o i mmn tillen, 01e hel 
atioi.neme.it *«er hel lutti.eiirlr Jwr i».r •«•twts.wJ 

DE W E T S H E R Z I E N I N G V A N DE 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 . 

Eenige leden hebben dezer tlagen voorstellen tot 
wijziging van den werkkring der Maatschappij bij 
het Bestuur ingezonden cn gebruik gemaakt van de 
hun bij de wet toegekende bevoegdheid om vóór 1 
Februari van dit jaar gemotiveerde voorstellen tot 
wetsherziening te doen. Met is een verblijdend ver
schijnsel , dat er stemmen zijn opgegaan om op tien 
bestaanden toestand te wijzen en dat de middelen 
tot opbeuring daarbij zijn aangegeven ; worden de 
voorstellers in hun streven gesteund tloor eeu groot 
aantal leden, dan bestaat er kans dat er belangrijke 
veranderingen in de Maatschappij gebracht zullen 
wonlen, die niet anders dan ten goede kunnen werken. 

Wi j («palen ons voor ditmaal tut de me. let I eel ing 
van de voorstellen, zooals zij aan bet Bestuur zijn 
toegezonden. Dit stuk is van den volgenden inhoud: 

Aan het Bestuur der Maatschappij 
tot bevordering der Houwkunst. 

Ondergetcekendeii, Leden der Maatschappij tot be
vordering der Bouwkunst, gebruik makende van het 
hun tloor art. u'3 der Maatschappelijke Wet gegeven 
recht, hebben de eer, ingevolge dc artt. t i l en 0*2. 
de hierna volgende vooi-stcllen te doen tot wijziging 
dier Wet. 

Die voorstellen zullen blijken veelomvattend te zijn. 
Wi j nebten daartoe bet juiste tijdstip gekomen. 

Volgens onze overtuiging toch voldoet de organisatie 
en de werkkring der Maatschappij niet in alle oj>-
zichten aau de, sinds hare stichting gewijzigde eischen 
van den tijd. 

Wij brengen daartoe in herinnering, hoezeer in 
de laatste twintig jaren eene algemeene omwenteling 
op het gebied van den kunst-mank heeft plaats ge
grepen , en Hegeerhigen zoowel als particuliere ver-
eankjdngen het als haar plicht beschouwen een ver
beterd kunstonderwijs te bevorderen. Hoe overal iu 
het Buitenland daarvoor musea en instellingen zijn 
verrezen, en ook in ons Vaderland zoodanige stich
tingen — zoo van Rcgeerhigsvvege als van particu
liere zijde — wenien gevestigd, gesteund of voorbereid. 

Een natuurlijk gevolg van dien toestand is de be
hoefte, om ook Maatschappijen en Vereenigingcn, 
die op het gebied der Beeldende Kunsten werkzaam 
zijn, en wier stichting van vóór die algemeene kunst* 
beweging dagteekent, iu overeenstemming met die 
gewijzigde eischen van onze dagen te hervormen. 

Wordt ten juisten tijde zulk een reorganisatie ver
zuimd , dan zouden zij spoedig blijken vernchtord of 
verouderd te zijn ten nadeele van buren Invloed en 
het doel harer stichting, en een bron wonlen van 
steeds toenemende tideurstelling voor hare leden. 

Het lijdt geen twijfel of ook de beoefening der 
Bouwkunst deelt in die beweging op het gebied der 
Beeldende kunsten. 

En zoo is het reeds méér dan tijd geworden , om 
ook de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst 
aan die algemeene artistieke ontwikkeling te toeisen 
en hare Wet — uit dnt oogpunt beschouwd — te 
herzien. 

Het is niet moeilijk met een enkel woord den 
bestaanden toestand te kenschetsen: 

Constateerde reeds iu het jaar 1868 de Voorxitter 
onzer Maatschappij (zie het rapport 80 verdere 
bescheiden der commissie, benoemd ingevolge be
sluit der 26ete Algemeene Vergadering, benevens het 
preadvies van het Bestuur): mie onverschilligheid, 
die nog steeds ten aanzien der Bouwkunst bij het 
publiek hier te lande bestaat" — w i j , van onze 
zijde, constateeren thans — 12 jaren later — het 
tot hiertoe steeds voortduren dier onverschilligheid. 

En meende dezelfde geachte Spreker, met het 
volste recht te mogen overnemen de woorden in 't 
jaar '48 door den heer Biichler gesproken: 

•Onze Maatschappij moge al op het gebied der 
ikunst geen schitterende of geruchtmakende rol vei-
B vullen, desniettemin venneen ik het ervoor te mo-
igen houden, dat zij aan het doel van oprichting 
«beantwoordt en dat doel eenmaal onfeilbaar berei-
sken zal " 
Wij evenwel, op onze beurt, beschouwen juist 

die weinig schitterende of geruchtmakende rol als 
een der voornaamste oorzaken der publieke onver
schilligheid ! 

De geest van onze dagen eischt publiciteit. W i l 
men de publieke belangstelling wekken voor ons 
streven, dan behoort ook de Maatschappij te werken 
in het openbaar, en die publieke belangstelling voor 
ha i r wezen en werkkring te winnen. 

Wi j behoeven niet tc betoogen, hoe weinig dit 
tot hiei-toe het geval is. 

De werkkring der Maatschappü bepaalt zich tot 
het verspreiden van kennis ouder hare leden en nóch 

hare uitgaven, nóch de onderlinge bijeenkomsten, 
nóch haar optreden voor dc publieke zaak zijn Re-
schikt tot het bevorderen van meer algemeene belangen. 

Dat evenwel hieidoor alleen de Nederlandsche 
Boirwkunst voor een klein deel bevorderd wordt, 
lietwijfeleu wij geenszins, doch in geen enkel opzicht 
staan tlie resuitaten in verhouding tot hetgeen onze 
Maatschappij zou kunnen presteeren, tot de plaats 
die baar voegt tot de macht en den invloed, waar
van zij de draagster en de bron zou behooren te zijn. 

Een Maatschappij als tie onze, die sinds het jaar 
' 4 2 , dus bijna 88 jaren bestaat, behoorde een invloed 
te oefenen, die zich overal eu voortdurend op het 
gebeide uitgestrekte gebied der Nederlandsche Bouw
kunst deed gelden. Zij bekoorde niet alleen een steun 
te zijn voor bare leden, een middelpunt, waarom
heen zich aller belangen concentreerden , maar tevens 
eeu lichaam, dat een daadwerkelijke!! Invloed oefende 
op de publieke belangstelling iu het doel barer 
stichting , dat is : naast de verspreiding van technische 
kennis ook op tie ontwikkeling van «len publieken 
smaak. 

Zij behoord! het publiek in die richting te leiden. 
Thans doet zij dat niet. 
Daartoe mist haar werkkring het voornaamste 

element, 
Wij bedoelen : het artistieke element. 

Dal artistieke element ontbreekt haar grootendeels. 
en voor zooverre er een kiem van bestaat, mist deze 
tien vruchtbaren bodem, niMxlig voor hare ontwik
keling. 

Toch telt onze Maatschappij tal van leden, die 
van ganscher harte bereid zijn tot het bewerken van 
dien bodem. 

Doch hunne handen zijn gebonden. En werkeloos 
zien zij den steeds verminderenden invloed , den kwij
nenden i.i. -i,nul aan van onze Maatschappij. 

Stelt men prijs op hunne medewerking, dan geve 
men hun de vrijheid van beweging en den arbeid 
dien zij wenschen. 

W i l men dairentegen de organisatie en den werk
kring der Mattschappij laten, gelijk ze zijn , dan 
zal men hen dwingen zich af te scheiden, en in een 
nieuwe Nederlandsche Arcliitecten-veieeuiging een 
meer gunstig arbeidsveld te zoeken. 

Want het werk moet gedaan worden! 
Niel langer mag een voorzitter onzer Maatschappij 

gerechtigd zijn, de onverschilligheid vau ons publiek 
te constateeren iu een algemeen behing, welks be
vordering wij, Nederlandsche bouwmeesters, ons heb
ben ten doel gesteld! 

Daarom wenden wij ons tot het Bestuur der Haat-
schappij met de volgende voorstellen. Het moge thans 
duidelijk zijn, dat zij vóór alles bedoelen: 

lo. De meerdere gelegenheid tot ontwikkeling van 
het artistieke element in den werkkring der Maat
schappij. 

So. Haren invloed in dien z in , naar buiten. 

Wij zullen ons veroorloven, vooraf in 't kort, die 
voorstellen aan le geven, om se daarna elk afzon
derlijk toe te lichten, en eindelijk ze te rangschikken 
onder de verschillende weisrubrieken, waartoe zij 
behooren. 

1ste Voo'stel. Het Rest uur der Maatschappij stelle 
zich in betrekking tot een uitgever, voor het op zijn 
rekening en risico doen vei-schijnen van een Tijd
schrift, onder medewerking en ondersteuning der 
Maatschappij. Hel abonnement op dat Tijdschrift du» 
niel onder de contributie tier leden begrepen Jaar
lijksche toeluge uit de kas der Maatschappij , telkens 
bij het opmaken der begrooliug naar behoefte tc 
bepalen, 

11de Voorstel. Wijze van bekroning der uitge
schreven Prijsvragen. Medailles inplaats van prijzen 
in geldswaarde. Rondzeuding van alle — zoowel 
bekroonde als met-bekroonde —ontwerpen, met bet 
collectieve rapjiort der commissie van beoordeeling, 
naar de verschillende Afdeclingen , daar achtereenvol
gens tc doen tentoonstellen eu aldus de inzenders en 
belangstellenden gelegenheid te geven tot een verge
lijkende studie der ontwerjieu en van het Jury-inpport. 

Beslissing omtrent uitgave der bekroonde piïjsont-
werpen door de Jury in overleg met het Bestuur — 
Kostelooze toezending aan de leden, dus onder de 
contributie begrepen. 

Op de wenschelijkheid wijzen tot het doen van 
stappen bij de Regeering om een groote Rijksmedaille 
te verkrijgen als eereprijs voor een periodiek uit te 
schrijven buitengewone prijsvraag. 

lilde Voorstel. Het bevorderen van 't opmeten 
en iu teekening brengen van oude gebouwen en hunne 
détails door het uitloven van premién, en tc wijzen 
op de wenschelijkheid, om — méér dan tot dusverre 
geschiedt — afbeeldingen van oud huisraad in die 
verzameling op te nemen. 

Per stuk verkrijgbaar te stellen, dus niet begrepen 
onder de contributie. 

IVde Voorstel. Uitgave van een geïllustreenl 
Weekblad op zuiver architectonisch terrein, waartoe 
het Bestuur zich in betrekking hebbe te stellen met 
ee" • <iïfgever, tot het vour l i jn rekening en risico 
doen verschijnen van zulk een blad, bevattende o. a. 
kleine opstellen over bouwkunstige vraagstukken van 
den dag , mededeelingen van allerlei a an l , uitge
schreven prijsvingen , enz., met afbeeldingen naar 
oorspronkelijke schetsen van de inzenders — Koste
looze toezending aan al de leden, dus ouder hunne 
contributie begrepen. Bijdrage uit de kas tier Maat
schappij tot een vooraf te bepalen maximum. 

Vtle l'oorstel. Verhoogde contributie. — Split
sing van nieuwe toe te treden leden iu gewone en 
buitengewone leden. De eersten a f \h,— contri
butie, waaronder begrepen het Weekblad en de uit 
te geven bekroonde prijsvnigcn. — De buitengewone 
Icilen a fï> tot 23jarigeu leeftijd op den voet gelijk 
dit bij bet Instituut van Ingenieurs bestaat. Deze 
buitengewone leden ontvangen kosteloos het Week
blad. — Aanneming van kunstlievende Leden, zijnde 
niet-vakgeiiooten, mede tegen een contributie van 
f 5.—, waarvoor zij toegang hebben tot de bijeen 
komsten en de verzamelingen der Maatschappij. 

F/aV Voorstel. Gewijzigde samenstelling van het 
Bestuur beslaande uit negen leden, waarvan de 
President en vice-President, de Penningmeester en 
twee Commissarissen, dus vijf leden in Amstenlam 
moeten woonachtig zijn, terwijl de vier overige leden 
bij vrije keuze uit de buiten Amsterdam wonende 
leden der Maatschappij gekozen worden. De Voor
zitter der Maatschappij door de Algemeene Verga
dering gekozen. De buitenleden kunnen alleen een 
vergoeding voor reiskosten, niet van verblijfkosten 
uit de kas tier Maatschappij ontvangen. 

Vilde Voorstel. Aanstelling van een bezoldigden 
Secretaris, lid der Maatschappij (doch niet van 't 
Bestuur), levens custos van de verzamelingen der 
Maatschappij. 

VlIIste Voorstel. In overweging geven het denk-
beeli'. dut voortaan Op de Algei.mene Vergadering 
stemmen bij machtiging kunnen wonlen uitgebracht, 
hoogstens tot een maximum van vijf stemmen vun 
gewone leden, zoodat ieder alwezig lid zich kan doen 
vertegenwoordigen door eeu lid ter vergadering te
genwoordig, mits deze voorzien zij van een schrifte
lijke machtiging van den lastgever. 

IXde Voorstel, Stichting van san Maat scha pjielijk 
Gebouw, door aankoop of houw, bevattende: 

1o. Een artistiek ingerichte zaal voor het hoi uien 
der vergaderingen en maandelijkse he bijeenkomsten 
der gewone, buitengewone en kunstlievende leden, 
tot het houden van vooidiachten, het geven van 
kunstbeschouwingen enz , geschikt om voor soort
gelijke doeleinden op de beschikbare dagen te wonlen 
verhuurd. 

2o. Een Bibliotheek toegankelijk voor leden en 
tiiet-ledeu — de laatste tegen kleine entree — voor
zien vooral van een goede verzameling detail-werken 
op 't gebied van constructie, baksteen bouw, hout-
architectuur, metaalbewerking, stukadoor- en schil
derwerk, ge vel versiering in terra-cotla, tegelwerk, enz. 

'to. Een permanent ten toon stel lingslokaal voor 
constructieve en decoratieve bouwmaterialen, be
kroonde prijsontwerpen, teekeningen, euz. euz. 

4o. Het archief en (zoo noodig i de woning van 
den bezoldigden Secretaris, tevens bibliothecaris en 
custos der verzamelingen, onder toezicht van 't Hoofd
bestuur. 

lu afwachting van het totstandkomen dezer stich
ting : reeds dadelijke vorming van een fonds ten 
buren behoeve. 

In een volgend nommer ho[>en wij de verschillende 
voorstellen aan een nader onderzoek te onderwerpen 
en de toelichting der voorstellei-s te bespreken. 

V E R F VO'JIÏ S C H O O L B O R D E N . 

Voor hel verven van schoolborden kunnen de vijf 
onderstaande opga VOO van bereiding iu toepassing 
gebracht worden : 

No. 1. Men lost op: 
4 liter spiritus van % , 

:( 'tl gram sandrakgotn en 
300 • schellak. 

Opgelost zijnde, wordt het vermengd met 
000 gram fijne amaril , 
150 B best zwartsel en 

30 • uit larin. 
De bewerking is als volgt: 
Men bestrijkt met spoed het bord ; vóórdat het 

droog is, wordt bet van onderen iu brand gesloken 
cn uien laat heL vanzelf uitbranden. Nieuwe borden 
moeten vooraf met oliezwarl aangestreken worden. 

No. 2 . Wrijf fijne puimsteen met terjieiitijn goed 
fijn, neem inineraalwit en mineranlzwart en 
meug dit aan met sterk drogend vernis (Engelsch 
Huttings ver nis). 

De bewerking is als volgt: 
Hen bestrijkt het bord drie- a viermaal, en na een 

of twee dagen, schuurt men het met een lap met 
fijngemalen puimsteen en water af. 

No. 3 . Men lost tot matige warmte op: 
350 gram schellak en 

70 i snndrak in 2 liter spiritus, en evenzoo 
30 t getuti (lertsjn in 140 gram terpentijn; 

de beide oplossingen roert men goed dooreen en ver
mengd het met 
500 gram fijngewreven nmaiil en ' 
125 > lakzwart. 

N o . 4. Men lost op: 
8 liter alcohol van 95 » / # , 

250 gram schellak, 
100 » s'imlrak, 
100 » Venetiaansche terpentijn, 
50 B benzoë, 
50 D a l o ë , 
50 •• kamfer en 
SS o mastiek. 

Opgelost lijnde, roert men het goed dooreen en 
vermengt het met 100 gram lijn zwart. 

No. 5. Wrijf puimsteen met water zeer fijn, en laat 
tlit tot een jioeder drogen; neem hiervan 2 kilo 
en vermeng dit met 1 kilo lijn zwart en 500 gram 
zinkwit, aangemaakt met siicatieflak en terpentijn. 

No. 1 is zeer goed , als men iemand heeft die 
met de beweiking vertrouwd is, maar in de meeste 
gevallen laat dit zeer veel te wenschen over. Voor 
de toepassing van dit middel wordt een zekere rou
tine gevorderd. 

No. 2 is te gebruiken voor krijt en griffels. 
No. 4 geeft een goed bord; daar de verf zeer 

spoedig droogt, is het moeilijk eeu gelijkmatig ge
heel zonder strepen te bekomen ; ook in dit geval 
• TM I <i.• k r veelal de noodige vaardigheid. 

De overige nommers leveren hoegenaamd geen 
bstwaar op bij de lie werk ing en worden op de ge
wone wijze, met een breede kwast toegepast 

In den laatsten tijd zijn door steller dezes alle 
schoolborden volgens No. 5 bewerkt, waarmede vrij 
goede uitkomsten verkregen werden. De borden 
olijven saoger dol en worden in een regel driemaal 
per jaar bestreken. Om de bonlen zwart en dof te 
houden is het noodig, ze na de bestrijking goed 
hard tc laten wonlen en telkens na het gebruik met 
eeu spon- en schoon water te reinigen en niel af 
te wrijven met een droogeu doek, waardoor een 
lichtgrijze tint ontstaat 

De beate borden zijn die, door den heer l l . Briels 
te Tilburg vervaardigd , waarop met krijt, en grif
fels geschreven kan wonlen. De bereiding van de 
verf is evenwel een geheim; de prijs daarvan wonlt 
voor oude en nieuwe borden op ƒ 2.00 [>er M ' J , 
behalve de reis- en vei blijf kosten , berekend. 

M. 

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 
H O U W K U N S T . 

AFIJKEI.INO ROTTMOAM. 
Vergadering van 10 December 1879. 

De door bet Bestuur der Maatschappij ter bespre
king op de Algemeene Bijeenkomst iu Hei voorge
stelde vragen in behandeling genomen zijnde, wordt 
over enkele daarvan eeu enkel woord floirisaflld. Voor 
twee de/er vragen zijn reeds toezeggingen ter beant
woording out vangen ; voor het beantwoorden van 
anderen zullen velschillende leden wonlen uitgenoodigd. 

Dc heer 11, Ciamer sprak over de inrichting van 
schoorsteenen in verband niet verwarming, enz. 
Vooraf trail hij in eene geschiedkundige beschouwing 
van bet onderwerp. De Grieken kenden geen schoor
steenen : zij gebruikten boutskool voor brandstof: de 
daaruit out wikkelde schadelijke dainpsn neutraliseer ten 
zij door het branden van geurige gommen, specerijen 
en houtsoorten. De Romeinen deden hetzelfde in daar
voor gemaakte kommen ol' bakken, welke soms op 
kostbare en sierlijke drievoeten geplaatst waren. 

Behalve met de kolen pannen, waren de Bom inen 
bekend met het gebruik van pijpen en kanalen voor 
den aanvoer vau verwarmde lucht in hunne vertrek
ken, maar tengevolge der kostbaarheid, werd deze 
inrichting slechts iu de voornaamste gebouwen en 
huizen toegerust. De pijpen lagen onder den vloei
en werden verwarmd tloor een stookplaats builen het 
gebouw. De vuurhaard was ook wel binnen bet ge
bouw en bestond dan uit een lage kamer, wier zol
dering door kolommen of penanten ondersteund werd , 
soms ook door de geleidingspijpen zelf. Dewijl de 
Romeinen het gebruik vun schoorsteenen niet ken
den, hadden deze vuurhaarden een groote oppervlakte 
en moest een groote hoeveelheid lucht wonlen aange
voerd, om deu lucbtstitxnn in de pijpen te onderhouden. 

In Engeland schijnt bet bouwen van vei-sierkle 
gebouwen van verscheidens verdiepüigen hoog en ne t 
terrasvormige daken de eanU aanleiding tot het aan
brengen van schoorsteenen geweest te zijn. Het maken 
van rookgaten in bet midden van het gebouw was 
daarbij onuitvoerbaar: tenminste, men vindt in het 
kasteel van Oonisborougb, gebouwd in- ol kort vóór 
het Anglo-Suksische tijdvak, een grooten vuurhaard 
met een gat in san der buien muren. Door deze plual-
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sing van het rookgat was de weg gebaand voorden 
schoorsteen. 

In het midden der 14de eeuw schijnen te Venei l l 
de schoorsteenen reeds algemeen in gebruik geweest 
te z i jn , terwijl eerst omstreeks 1026 in Frankrijk 
de stookplaatsen een groote verbetering ondergingen 

Hierna trad spreker in eenige beschouwingen over 
de constructie van .schoorsteenen, en de oorzaken 
van het rooken daarvan, tevens de middelen aange
vende om dat gebrek te verbeteren. 

Over in de bus gevonden vragen omtrent de samen 
stelling van trapjien en het ornement in de bouw 
kunst, werd een korte discussie gevoerd, bij het einde 
waarvan een dei* leden zich bereid verklaarde over 
de eerstgenoemde een meer uitvoerig antwoord te 
leveren, terwijl voor de beantwoording van de andereu 
eene commissie werd benoemd. 

Vervolgens werden de leden aangenaam bezigge
houden met de bezichtiging van platen uit de ver 
zameling der Afdeeling. 

Vergadering van 16 Januari 1880. 
Deze eerste vergadering in het jaar werd door 

den waarnemende). Voorzitter geopend met een korte 
toespraak. 

In de bus wenl de vraag gevonden: «Heeft di 
ondervinding reeds iets geleerd omtrent het gebruik 
van slakkenwol/" De Voorzitter herinnerde dat deze 
vraag reeds op de Algemeene Bijeenkomst van dc 
leden der Maatschappij in Mei j . l . is behandeld 
waarop, na een korte discussie, werd besloten haar 
in de volgende vergadering aan dc onle te stellen. 

Een lid deed inededeeling van eeu quaestie over 
een gedeelte scheidsmuur tusschen twee naburige 
erven alhier. 

Aan de eene zijde van dat gedeelte muur is, ter 
geheele oppervlakte, een open plaats en aan de andere 
zijde daarentegen aangebouwd, behalve een stuk van 
het bovenste gedeelte van dien muur, waar aan beide 
zijden een open plaats is. 

De muur is op erfscheiding geplaatst, d:iaro ver zijn 
partijen het eens, doch niet over het al of niet ge-
meene, d. i . gemeenschappelijke bezit van dat ge
deelte muur. 

De eigenaar, aan wiens zijde het bewuste gedeelte 
muur is aangebouwd, breekt thans zijn huis af en 
daardoor vervalt gedeeltelijk de insluiting der bin
nenplaats van den huurman; laatstgenoemde komt 
daartegen in verzet. 

Spreker stelde dit geval tot debat, verduidelijkte 
vooraf een cn ander, door het in plattegrond en 
opstand op het bord te schetsen, en gaf daarbij 
voornamelijk in overweging, op welke gronden men 
dat gedeelte van den muur miaestieus zou kunnen 
stellen, dat aan beide zijden open plaats is. 

Alle aanwezige leden waren het met den voor
steller eens, dat het geval eigenlijk te eenvoudig 
is, om een punt van quaestie te kunnen uitmaken. 

De buurman aau de eene zijde der open plaats 
heeft wettelijk geen mede-eigendom in den muur; 
daartoe moet, volgens de wettelijke beulingen, aan 
beide zijden een buis steunen en niet aan ééne zijde 
een huis en aan de andere zijde een open plaats, 
TENZIJ E H Tl TE I O F TEEKEN 11K STOND, D I E H E T TE-
OENtiEEL KON DOEN Z I E N . Ook niet van dat gedeelte 
hetwelk aan beide zijden open plaats is, want dat 
deel staat en draagt op den muur, waarvan de 
buurman aan de andere zijde alleen gebruiker eu 
dus ook alleen bezitter is. 

Over het algemeen was de vergadering van gevoelen, 
dat er volstrekt geen bezwaar voor den aangevallen 
huurman bestond, met afin-eken dooi te gaan ; A L L E E N 
B U Z O N D E H E liEvvussTL'KKKN zouden het in zijn nadeel 
kunnen brengen, terwijl men er toch voor waar
schuwde voorzichtig te zijn, zich omtrent een dergelij
ke, eigenlijk nietige zaak, aan een proces te wagen, 
daar men bij ervaring weet, hoe dikwijls de uit
spraak van den reenter afhangt van de wijze en de 
gronden, waarop eene zaak kan worden toegelicht. 

De heer VV. J . Jansen stelde UT bezichtiging 04 
keurige pbotogralische aOieeldingen van uitgevoerde 
decoraties, naar teekeningen van den heer Polinet te 
Parijs , bijna allen in renaissuuee-stijl ontworpen. 

A F D E E L I N G A R N H E M . 
Vergadering van 21 Januarij 1880. 

Bij afwezigheid van den Voorzitter, opende de 2c 
Voorzitter de vergadering, waarna hij het nieuwe 
bestuurslid Berghuis welkomheetle en den leden be
kend maakte, dat genoemden beer de functie van Pen
ningmeester was Opgedragen. Hierna wenl aan de 
orde gesteld het Verslag van de in de vorige verga
dering benoemde Commissie, welke Commissie was 
benoemd om voorstellen te doen omtrent een adres 
aan Burgemeester en Wethouders, ter verkrijging vnn 
meer teekenonderwijs bier ter stede. 

Door den Secretaris wenl dat verslag uitgebracht, 
en vervolgens besloten een der voorgestelde adressen 
op te zenden. 

Het bespreken der door de Maatschappij gestelde 
vragen kwam hierna aan de orde. 

Viaag 1, „Bestaat er met het oog op het gemis 
aan voldoend bouwkundig onderwijs in Nederland, 
aanleiding om bij de Hooge Regeering aan te drin
gen op het stichten van een leerstoel aan de Rijks 
academie te Amstenlam?" werd door een der leden 
ontkennend beantwoord, aangezien, naar zijne inee
ning te Delft genoeg gelegenheid bestaat voor bouw
kundig onderwijs. 

Een ander Üd baant Moordde de vraag in bevesti
genden zin. Het aangehaalde van den vorigen spre
ker omtrent I 'elft was naar zijn inzien onjuist. 
Delft biedt geen gelegenheid aan voor hooger bouw
kundig onderwijs: dat kan alleen een inrichting ge
ven zooals te Amsterdam zou kunnen z i jn , waar 
bouw-, beeldhouw eu schilderkunst onderwezen 
woidt. Voor een dergelijke inrichting is Amsterdam 
ook de batte plaats, daur is gelegenheid, die groo
ter centra aanbieden, bij de theorie de practijk te 
/ i ' i i . Spreker toonde verder de noodzakelijkheid aan 
dat een architect (althans voor diegenen, die niet 
instemmen met het holen nog bijna algemeen ge
deelde gevoelen, dat als een gebouw glas en water
dicht i s , de architect naar huis kan gaan; de de

coratieve kunst moet bestudeerd hebben, en wijst 
verder op de wenschelijkheid, dat een dergelijke lecr-
stoel aan de Rijks-academie gesticht worde. Voor 
de inrichting zelve, In-halve het genre-schilderen en 
het eigenlijke standbeeld, is schilder- en beeldhouw
kunst ondergeschikt inn de bouwkunst. ja leven die 
slechts door haar , cn juist dat onderwijs ontbreekt 
er. Waarschijnlijk is daaraan ook toe te schrijven 
het gering getal leerlingen, dat ten slotte nog oor
zaak zou kunnen zijn voor de opheffing dezer in 
richting. 

Vraag 2 , „Is de liaksteen-industrie in Nederland 
in vergelijking met het buitenland op de hoogte van 
haren tijd, en wat kan tot verbetering gedaan wor
den? Levert het gebruik van in den laatsten tijd 
ingevoerde Duitsche baksteen voordeel op?" weid 
hierop kort besproken. Men verheugde z ich , dat er 
ten onzent pogingen gedaan weiden om groot for
maat profielsteen en kleurige steen te verkrijgen, 
dat deze een gunstigeu uitslag hadden en wij zoo
doende niet van het buitenland behoefden af te lm;, 
gen; maar er bleef nog veel te doen over en men 
moest erkennen, dat wij in vergelijking met het bui
tenland nog veel ten achter waren .—Het tweede ge-
deel te der vraag werd door de meeste leden ontken
nend beantwoord 

Nadat een der leden de vergadering in kennis had 
gesteld met eeuige voorstellen van wetsherziening, 
welke door een aantal leden van de Maatschappij 
zullen ingezonden wonlen, en die over het algemeen 
dc goedkeuring konden wegdragen, sloot de 2e Voor
zitter de vergadering. 

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 ministerieele beschikking is 
aan L . Bit ter , te Schiedam, tot wedempzegging, 
vergunning verleend voor een sloomsleejxlienst op de 
rivieien en stroomen tn Noord-Brabant, Gelderland, 
Zuid-Holland, Noord-Holland , Utrecht en Zeeland , 
en aan G Dekker te Dordrecht, voor een stoom -
sleepdienst op de rivieren, slroomen en kanalen in 
Zuid-Holland en Gelderland. 

— Het uitvoerend comité van dc Algemeene Com
missie tot bevordering van de oprichting van een 
Kunst-indiistrie-museiim is thans aldus samengesteld : 
Mr . R. J. graal Schiuimelpenuiiick van Nijeuhuis, 
lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
voorzitter; A . P. Godon, lid van dc Provinciale 
Staten en den fJemeenternad, ondervoorzitter; Mr . 
F . A . H . von Weckhtr l in , lid van den raad van 
bestuur van de Academie van beeldende kunsten, 
penningmeester; Mr. M . C. Philipse, secretaris; D. 
A . C . Arts* voorzitter van Pulchri Studio; .1. G . 
Vogel, lid van den raad van bestuur van de Academie 
van beeldende kunsten; Mr. G. J . Goedkoop, lid 
van Gedeputeerde Staten; J . van L i th J r . , voorzitter 
van Handel en Nijverheid; en G . II Bauer, lid van 
het bestuur der Afdeeling van de Maatschappij tot 
bevordering der Bouwkunst. 

— De toezegging, door den Raad in 1878 aan 
den heer R. B. van Praag gedaan, tot het verlee
nen eener concessie tot den aanleg van een paarden
spoorweg naar Loosduiuen, voorzooveel bet relt het 
gedeelte der lijn onder de/e gemeente vallende, is 
door den Raad ingetrokken, bij gebreke aan zeker
heid voor het totstundbrengeu van de geheele lijn 
naar Loosduinen, eu met bet oog op de nieuwe aan 
vragen om vergunning voor een tramweg naar het 
West land. 

— Nadat aan den Raad van toezicht op de spoor
wegdiensten gebleken was, dat het ongeval te Zwa
luwe, op 12 Dec. II . , het ge-olg is geweest van 
het losraken van een wiel van eene as, waarvan de 
naaf was vervaardigd van gegoten ijzer, heeft dat 
college de spoorwegbesturen hiertelande uitgenoo
digd, zoo min mogelijk van wielen met gegoten-ijzeren 
naaf gebruik tc maken en die met gesmeed-ijzeren 
naaf bij voorkeur te bezigen onder het rollend ma
terieel, bestemd voor treinen, waarmede reizigers 
worden vervoerd. Bij de gegoten-ijzeren naat wordt 
ter bevestiging eene spie gebruikt, zoodot men van 
de goede bevestiging nooit zoo zeker is als bij ge
bruik van gesmeed ijzer. waarbij de naaf door per
sing op de eenigszins kegelvormige verdikking van de 
as gedrukt woidt. 

Zoo wij goed ingelicht zi jn, wonlt de gegoten 
ijzeren naaf sedert de laatste jaren bij ons te lande 
niet meer toegepast. Wij brengen in herinnering 
dat het ongeluk te Zwaluwe met een Belgisch rijtuig 
plaats vond. 

Amsterdam. De kunstenaar B de Poorter, 
voormalig directeur van de Rijks-academie van Beel

dende kunsten alhier, is te Meeuwen overleden. 
— Ter vervanging van de rij tuig verlichting door-

olie of kaarsen, die altijd veel te wenschen moet 
overlaten, heeft de Hollandsche Spoorweguiaatschappij 
besloten in al hare rijtuigen gasverlichting aan te 
brengen, en dit zoowel op Ooster- als op Holland-
schen spoorweg, Reeds in het loopende jaar zal dit 
vermoedelijk voor een deel der rijtuigen in werking 
kunnen komen. 

Gedurende vele maanden reeds werd het doorgaand 
rijtuig naar Berlijn, dat 's avonds te 5 uur 1 0 
min. van Amsterdam per Ooster-spoorweg vertrekt, 
met gas verlicht. 

Het stelsel dezer verlichting is in korte trekken 
het volgende: elk rijtuig voert een ijzeren reservoir 
mede, waarin zich samengepei-st gas bevindt. Dit 
WOrdt door dunne pijpen geleid naar de gasbranders 
in de gasbnltonnen der rijtuigen, doch gaat daarby 
eerst door een regulator, opdat de toevoer voor de 
vlam gelijkmatig blijve, welke ook de druk in de 
reservoirs zij 

Elk rijtuig voert eene hoeveelheid gas mede voor 
20 tot .'ui uren, dat de lichten btanden; dat is vol
doende voor een rit naar Berlijn of naar Parijs en terug. 

Is voor den spoorweg deze inrichting vrij kost
baar, groot ïs dan ook het genot voor het reizend 
publiek, dat inplaats van in halfdonker te moeten 
zitten, door de gasverlichting ook *s avonds en s nachts 
op den spoorweg rijdende een dagblad of boek zal 
kunnen lezen. 

— Volgens de Amsterd-imsche Courant is de 
proef, op dc Staataapoorwegen genomen met de ver-
wnrming van de rijtuigen volgens het stelsel van den 
Belgischen ingenieur Bellerochc, geheel mislukt, 
zoodat eene goede rijtuigverwarming nog steeds tot 
de onopgeloste vraagstukken blijft heltooren. Intus-
schen hoopt men, dat het gas, bestemd voor de 
verlichting, mik voor de verwarming goede diensten 
zal kunnen liewijzen. Reeds wonlen dienaangaande 
proeven in het buitenland genomen. 

U t r e c h t Het ontwerp voor de nieuwe organi
satie der brandweer is ter kennisse van den Gemeen
teraad gebracht; volgens dit plan bestaat het personeel 
uit een commandant, een brandmeester, een maga
zijnmeester-boekhouder, drie adjunct-brandmeester», 
36 commandeurs en 435 beambten, waaronder 320 
ponspers. Builen het onderhoud van paarden, wor
den jaarlijks ƒ 16,500 gevorderd voor uitgaaf aan 
traktementen, enz. De begrooting voor het aan
schaffen van materieel bedraagt f 27 ,045 , waarhij 
gerekend is op 2 stoombrandspiiitcn, 10 handbrand
spuiten met aanjagers, 2 waakspnilcn, 12 extincteurs, 
brandemmers, tonnen, enz., voorts de inrichting van 
een brandwachtgebouw en het plaatsen van lelepho-
nisclie wekkers met alarmklokken eu toebehooreu. 

— De commissie voor het vestigen van een bloem
en diergaarde alhier heeft eene vergadering gehou
den, waarin bericht wenl gegeven van een schrijven 
van mejufvrouw de wed. Abspopl. In antwoord 
daarop werd besloten haar mede te deelen, dat het 
aanbod, om Tivoli voor f 173,000 a f te s laan, on
aannemelijk werd geacht en dc prijs van / 1 0 0 , 0 0 0 
vrij op naam , als in alle opzichten billijk werd ge
handhaafd. 

Leeuwarden. Met overgroote meerderheid van 
stemmen besloot de Gemeenteraad een terrein , van 
hoogstens een halve hektare grootte, voor het bou
wen van een Sociëteitsgebouw af te staan. De 
vereeniging »de Harmonie" verkrijgt het recht van 
opstal gedurende 40 jaren en In-taalt daarvoor ƒ 350 
per jaar , benevens 4 procent renie van de kosten 
der werken, die de gemeente moet maken om bet 
aangevraagde terrein, tusschen het Paleis van Justitie 
en de stadsgracht gelegen, ter beschikking tc kun
nen stellen. Het Gemeentebestuur heeft bij deze 
schikking bedongen, dat bet gedurende drie dagen 
in het jaar over de te bouwen concertzaal kan be
schikken, alleen tegen vergoeding der kosten van 
verlichting cn verwarming. 

De kosten zijn op 140 a 150 mille begroot en 
er is reeds voor ruim ƒ 110,000 aan aandeelen genomen. 

Groningen. Z. M . de Koning heeft vier me
dailles beschikbaar gesteld voor de algemeene ten
toonstelling van tuin bouw-voortbrengselen, die iu de 
maand Apri l alhier gehouden zal worden. 

Deze tentoonstelling gaat uit van de Nederland
sche Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde, ge 
vesljgd te Amstenlam, waarvan Z. M . best '.erin heer 
is. De nog jeugdige Maatschappij •, die reeds in de 
voornaamste steden hare afdeelingcn heeft, ontziet 
geen moeite en kosten om de belangen van den tuin
bouw door geheel Nederland te bevorderen. 

Het programma voor genoemde tentoonstelling is 
zeer uitvoerig en bevat prijsuitlovingen tot een be
drag van ruim zesduizend gulden. 

Arnhem. In dit blad komt onder de adverten
tién eene uitnoodiging voor tot het inzenden van 
antwoonlen op de prijsvraag voor den aanleg van 
de gedempte Jansgracht c. a . , waarvan het pro
gramma in zijn geheel in het voorgaande nommer 
werd opgenomen. 

s H e r t o g e n b o s c h . Wij ontleenen aan de Pro
vinciale Sonrdtirnbantschc cn ' s-Hrrtogenhossche 
Courant het bericht, dat de quaestie aangaande de 
stationsverplaatsing beslist is. 

Het station blijft waar 't nu is. De tegenwoor
dige overgangsweg vervalt geheel, zoowel voor voet
gangers als rij- en voertuigen. De weg naar de 
Langstraat zal van af Deuteron loopon lot nabij de 
zoogenaamde 100-elsche brug, alwaar deovergnngs-
weg komt, welke uitloopt in bet bastion Marie nabij 
dc Rerwoudstraat en vanwaar men een weg zal 
hebben naar ds tegenwoordige stationsbrug 

Deze beslissing is geenszins nadeelig voor deze ge
meente , èn omdat het station zijn tegenwooidïge 
plaats behoudt, en omdat de zoo gevreesde paral 
lel wegen TOOT 't grootste gedeelte achterwege kunnen 
blijven. 

Moeten wij zoowel de Regeering als de spoorweg
directie voor deze regeling erkentelijk zi jn, ook het 
Gemeentebestuur en niet het minst de Burgemeester 
verdienen den dank der ingezetenen voor de vele be
moeienissen , die zij zich hebben gegeven om deze 
netelige quaestie tot een zoo goed mogelijke oplos
sing te brengen. 

Zwolle. De heer Sanders van Loo , directeur 
der stedelijke gasfabriek alhier, heeft eervol ontslag 
uit die betrekking aangevraagd. 

— Sinds eenige dagen is een aanvang gemaakt 
met de herstelling van het koorhek in de Groote of 
St.-Michaélskerk. Het hek, dat met de beste uit 
ons land op eene lijn kan worden gesteld, bestaat 
uit sierlijke koperen balusters, gevat in een zeer 
goed bewerkt cn van smaakvol lijst- en snijweik 
voorzien eikenhouteu hekwerk. Dat hekwerk is on
der de schiklerskwsst tot marnier geworden : de 
laatste -opknapping'* onderging het in 1872. Thans 
heeft het kerkbestuur besloten, die verf te verwij
deren en bet koorhek weder in zijn oorspronkelijk 
schoone gedaante te vertonnen. Ook de versierselen 
op het koor, o. a. de klok met het beeld van St -
Michael , zullen in den vorigen toestand worden 
hersteld. 

W a g e n i n g e n . De Gemeenteraad heeft besloten 
aan de commissie voor een stoomtramweg Wagenin
gen—Ede te vergunnen, voor het leggen van genoem
den tram de gemeentewegen te kruisen, en/" 10,000 
als renteloos voorschot toegestaan, uit te keeren 
loodra de weg berijdbaar zal zi jn, en zulks onder 
voorwaarde, dat de werkzaamheden met 1 Apr i l a s. ' 
een aanvang zullen nemen. 

\ a i i l i i i i n l i 2 i i R t e i i van Uiihrstetlinirfii. 
Maandag, 3 rehr. 

Vlaehtwedde, te 11 uren, door Gebr. Wijbelinghs: 
liet afbreken eener kleine behuizing en hrt bouweu 
eener nieuwe boeren be huizing te Ellersiugliuizcn. 

Kollum , te 12 uren, door burg. ea weth. van Kol-
lumerland-en Nieuwkruisland: dc leveriug van 750 
M J grint. 

Dlmdag, M Febr 

A l m ê l e e , te 11 uren, door de directie der Kou. 
stoomweverij te Nijverdal, ten haren kantore: de ver-
grooting ran hare fabriek te Nijverdal en het bouwen 
eener bergplaats. 

Koderdam, te 12 nreu, door dijkgraaf en hoog
heemraden van Scbieland, in het Gemeenelandshuis ; 
de levering van 1900 elzen eu grenen heipalen voor 
de Maas- en Scherm hoofden. 

Brerfn, te 1 uur, door regenten van het oudeman
nenhuis: hot makeu van eene houten heining langs 
den tuin in de houten tenten. 

•Ideniaal, te 1 uur, door het Israelietisch kerk
bestuur, bij H . Mulder: lo . liet bouwen van eene 
kerk met annexe lokalen; 2o. het bouwen van een 
schoollokaal, beiden iu de kom der gemeente. 

Utrecht, te 2 urou, door de maatschappij tot c i p l . 
van Staatsspoorwegen, aan het Centraalbureau: liet 
maken van eene bekapping op deu los- en lading
steiger nsasi de douaneloods op het stationsemplace-
meut te Utrecht, ten behoeve van den spoorweg 
Utrecht—Bokstel. D l . hij den seclieingeuieur te 
's-Bosch. Ramiug ƒ2100. 

Sneek, bij deu architect F. Swart; het. bouwen 
vmi 4 woningen en winkelhuis aan één blok. Inl . bij 
den kastelein J . Teppcma. 

Middelburg: het verbouwen van een woonhuis met 
pakhuis in de Korte-Gortslraat. Inl bij T. J . Godelijn. 

Woensdag, 4 Febr. 

'a-llage, te 11 uren, door het ministerie van water-
staal enz.: het leveren van voorwerpeu vau gegoten 
eu gesmeed ijzer, staal, koper en metaal, benevens 
het bezorgen van smeden en werklieden tot het doen 
van herstellingen aau de Rijksstoon- ea andere vaar
tuigen, iu gebruik bij het baggerwerk ten behoeve van 
de werken vau de Morwedo en Killen iu de pro». 
Zuid-Holland cn Noord-Brabant ged. het tijdvak aan
vangende op 1 Apr i l '80 eu eind. op uit. Maart 81. 

«laveren, te 11 ureu, door het gei neen tc best: het 
verhoogen en verzwaren van een gedeelte van den 
zeedijk, ten westen van de bebouwde kom der gein 
lung 401.5 M . Aauw. vóór 11 uren. 

'••llaie, tc M uren, door het minisH-ne van water
staat enz., teu dieuste der Staatsspoorwegen: het 
maken van den onderbouw eener groote draaischijf op 
het westelijk gedeelte van het Centraal personen-
station tc Amsterdam, ten behoeve van deu spoorweg 
van Nieuwediep naar Amsterdam. Inl. bij deu hoofd
ingenieur te Amsterdam. Ramiug /5400 . 

Ti lburg , te 12 uren, door het gemeentebestuur: 
bet bonwen eener houten brug over de rivier de Len 
in de Konimerstraat. onder Tilburg en Enschot. Annw 
3 Febr., te 10 uren. Bil j . inz. uiterlijk te 11 uren. 

Wagrnltigen, te 1 uur, door burg. en weth.: het 
onderhoud der verschillende gebouwen ea veranderin
gen daaraan, god. 'H0. Aanw. 3 Feb., le fi uren, te 
beginnen op de Bleek. 

Zlrrlaiee, te 1'/, uren, door het gemeentebestuur: 
lo. het vernieuwen van de beschoeiing, aansluitende 
aan liet achterfront vau het Dichtste Sas, aan den 
Zuidkaut; 2o. het slaau van baardplankcu langs deu 
kaaimuur vsn de Nieuwe Haven. 

Purmerend, te l ' / j uren, door dijkgraaf cn heem
raden van het waterschap de Deemster, ter secretarie 
van het waterschap, in de Hoogstraat: het maken 
van gebouwen en inrichtingen voor ecu te stichten 
stoomgemaal in de Beemster aau den Ringdijk nabij 
de Rijp. 

. door het bestuur van den veenpolder ran 
Echten: het bouwen van een achtkanten windwater
molen, van 22 M . vlucht, met molenaars woning daarin 
aan de Westelijke of Gietersche Vaart. Bi l j . inz. 
bij deu voorzitter, te Lemmer of aau het stoomgemaal, 
te Echten. 

Donderdag, .1 Febr. 

'a-llage, te 11 uren, door het ministerie van marine-
de levering van: 1200 dozijn groote vergulde loods 
niansknoopeii, 1200 idem kleine idem, 1350 stuks ver
gulde petuMseni van kot InndspeiaonoiiL 

Amsterdam, tc 11 uren, door den commandant der 
marine: de levering van l o bramzeil, ever- eu licht 
z n d o c k ; go. bramzeil- eu licht zeildoek; BO. kar)-en 
zeildoek; i n , idem idem; 5o. gruuwdoek; 6o. idem. 

Bred*, te 12 ureu, door burg. ea weth. lo . het 
leveren vnu 250 ijzereu privaattoiinen: 2o. het maken 
eu leveren van eeu tonnenwagen. 

Medembllh, te 12 uren, tip het Koggenhuïs ran de 
Vier Noorder-Koggen: het onderhoud van de straat
wegen, behoorende aun hei ambacht aau vangende met 
deu dag der besteding en eindigende 31 Dec. '82. 
laagte der wegen 53,175 M. 

* ni l , . -m, te 1 uur, door de commissie voor de ge-
mecuicgasfabriek, teu haren kantore: de levering vau 
5,775,000 K G . Engelsche gaskolen, benoodigd voor 
het dienstjaar '80. 

V r i j e . » , S3 refcr. 
Leeuwarden, le 11 uren, door het goirceutebest. 

vau Leeuwarderaderl: de levering van 1100 stère 
grove, gewas-ichen riviergriut, 

• f m ? l * j * * m ' t e 1 8 u r e n ' i n h e ' Rijksmagazijn van 
nul. kleediug, uitrusting enz,: de levering van eenige 
voorwerpen van kleediug eu uilrusting bij de korpsen 
van het leger. 

Mein, tc 12 uren. iu 's Rijks centraal-magazijn van 
nul. Weeding, uitrusting enz.: de levering van de be
noodigde kleediug- en uitrustingstukken ged. '80. 

Warreen, te 12 uren, door den directeur van het 
centraal-iaigaziju van militaire kleeding enz.: de leve
ring van klreutug en uitrustingstukken, voor het jaar 
80 bij den dienst benoodigd. 

fironlngen, te 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. best.: 
het bouwen van een pharmarcutiscti laboratorium, 
benevens bel vergrooten van het gebouwtje voor het 
ouderwijs in de botanie. Raming ƒ 39,840. 

Groningen, te 12 uren, door hel prov. bestuur: 
bet uitvoeren vnu werken tot afdamming en droogleg
ging vau het l>ooderak van het Reitdiep, bij de 
schutsluis tc Weisingerzijl. 

LeruwarUe.., te 1 uur. door het ministerie vau 
waterstaat enz., aan het gebouw van het prov. best.: 
lo . het vernieuwen van een gedeelte Weslerhaven-
hoofd te Lemmer. Aanw. 9 Febr. Raming ƒ 1 6 , 5 0 0 ; 
2o. bet stellen vau rijzen schuttingen en het doen 
vau stroo en helmbeplantingeu ou Ameland. Aauw 2 
en 4 Febr. Ramiug / 7375. 

D E O P M E R K E R — Zaterdag 31 Januari 1880. 

, ff Febr 
Zwalle, te 11 uren, iu het café-Vsn Hi l l e : het 

houwen van een koetshuis met iiaardenstal op bet 
nereeel sectie G , uo. 1730, buiten de Sassentioort, 
ioor J . F- "an Reede. Inl. bij de architecten vT.OB 
f, C. Koch. Aanw. 2 Febr., le 11 uren. 

zwalle, te 1 uur, door liet gemeentebestuur: de 
levering vsn lo . bekapte keien, trottoirbanden en 
kant-tertien ; 2o. straatklinkers. 

Buitenpost. te 2 uren, bij L . P. Postma: het af
breken cu woderopnouwen eenor arbeiderswoning 
ouder Twijzel. l u i . bij I J . van der Molen, aldaar. 
Aanw. 4 Febr., te 10 uren. 

Leeuwarden, 's avond-. 8 uren, bij den logement
houder O. Lubberts: het bouwen vnu een pakhuis 
aldaar. 

Lemmer, ter secretarie van het walerschap Zeven-
Grieten ijen-en-Stad Slooten: het verhoogen en ver
zwaren van den reedijk, van het bek ten oosten 
Laaksuin af tot ann het hek bij het. Hoode Klif . over 
de lengte van 1495 M . Aanw. 5 Febr., te 10 uren. 
Raming /29,420. 

n n k i . n i , bij Th. Hiemstrs Jz.: het afbreken der 
beslaande- en wederopbouwen eener nieuwe schuur, 
met kamer, karnhsn, melkkelder en wagenhuis. Be
stek ligt bij L . Rienks, op de Leie. Aanw. 5 Febr., 
te 12 uren. 

Zevenbergen, door het gemeentnbestuar: delevering 
tan 200 M 3 gehorde onderhoudsgriut. 

Maandag, » Febr. 
V l i j m e n , te 10 uren, door hel gemeentebestuur: 

het oprichten eener onder wijzers woning te Haarsteeg 
(gcm. Vlijmen). Inl . ter secretarie en bij den opzichter 
J. W. van Engelen. Aanw. te 9 uren. 

Dirk-hor , , . te 12 uren, door het college van da
gelijkscli bestuur van de baimc Haringkarspel, hij N . 
uovers: het vernieuwen van 4305 M. straatwerk, be
nevens het maken van 2418 M . begrinting der wegen. 

Amsterdam, te VU uren, door do Hol l . Dzcron-
spoorwegmaatacbappM, in Het Vosje: het maken van 
ren hou len goederenloods en hc»t raten van een ge
deelte statiousterrcin op hel station Caslricuin van 
den Noordhollandscheu Staatsspoorweg. Inl. op het 
bureau vau den ingenieur van den weg. Ramiug 
/ IfiOO. 

tirenlngen, te 6 uren, door de comm. voor de gas
fabriek; de levering van 100.000 H L Eng. gaskolen. 

Dinsdag, IO Febr. 
'••Hage, te 11 uren, door bet ministerie van marine: 

bat bouwen en leveren van 2 loodskotters, met̂  be
schieting en uia>tgestel, van 20 M . Inl. o' en 7 Febr. 
bij deu bouwkuudige bij den dienst vau hel loods
wezen aldaar. 

«rliertarnlase, te 11 uren, door het bestuur der 
waterkeering van bet cal. waterschap Scherpenisse: 
het verdedigen van den onderzeesclieu oever door 
bezinking eu steen best orting aan de waterkeeriug vau 
het waterschap. Aanw. 8 eu 6 Febr. 

Dein, le 12 ureu, door deu directeur vau 's Rijks 
centraal magazijn van militaire kleeding, uitrusting euz.: 
dc levering van ll.OüO ramen van handijzer voorcenmans 
ijzeren bedkribhen, ten behoeve vau het nachtleger 
bij de korpsen, in 11 perc. 

Leee4uln«M, tc 12 uren, door het l i K , paroch. 
kerkbestuur van O.-L. V.-Homelvaart, in Het Wapen 
van Loosduiuen: het bouweu van een nieuwe kerk 
met pastorie. Inl . bij den architect E . J . Margry, te 
Rotterdam. Aanw. 4 Febr., te 11 uren. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aan hut centraalbureau: het 
met keieu bestraten van een gedeelte van het met 
Uselsteen bevloerde perron op het gemeenschappelijk 
slaliou bn de Delflscbe;>oorl te Rotterdam. Inl. bij 
den sectieingenieur C. W . P. Mieling, aldaar. Aauw. 
3 Febr. 

Middelburg, bij den oppercommies van den polder 
Walchereu: de levering van 80 M ' ouderhoudsgriut, 
vdÓr 1 M e i '80. 

•inswmageeet, ter secretarie van Dautumadeel: de 
leveriug vau 100 stère zuiver gc-wusscheu riviergriat 
en 300 stère van slag gezuiverde macadam. 

Waenadag, II Febr. 
'a-Hage, te 12 ureu, door het miuist. rie van water 

staat, ten behoeve der Staatsspoorwegen: lo . het 
leveren ' au 92,200 grenenhouten dwarsliggers, iu 3 
perc. Raming /151,500; go. het makeu, leveren en 
opstellen van eeue draaischijf van 13.50 M. middellijn, 
ten behoeve vau den spoorweg Nieuwediep-Amsterdam 
Iul. bij den hoofdingenieur le Ainsieidim. Aaitw. 4 
en 5 Febr., telkens te 11 uren. Kaming /4700. 

Zierikzee, tc VU uren, door het gemeentebest.: de 
levering van 10,000 sluks keien. 

Deuderdag, U Febr. 
'a-llage, te 11 uren, door bet ministerie van marine: 

hel maken vau een woongebouw voor den dienst der 
verlichting bij den Nieuwen Waterweg aau di-n Hoek-
van-Holland, met den aankleve van dien. Aauw. 9 
Febr., van 11—1 uur. 

Arnhem, te 1 uur, door deu burgemeester: de le
vering cn het planten vau boomen en heesters langs 
de buitenwegen, singels, pleinen cu op de nieuwe 
begraafplaat» bij Moskowa. Aauw. 5 Febr., te 10 ureu. 

Vrijdag, IS Febr. 
••Hage, te 1 uur, door het ministerie vsn water

staat, ten dienste van de Rijkstelegraaf: de aanleg 
eener telegraaflijn mei één draad van Amsterdam over 
Hilversum tot den Nederlsudsclien I :enlraalspoorweg 
bij bet fort Blauwkapel Raming ƒ2390 . 

Zaterdag, I* Febr. 
'••Baach, te 10 uren, door burg. eu weth.: het 

maken vtn een gebouw met aanhooren van dien roof 
gymnasium, op net terrein teu oosten ran het Naèkte 
gaatslaantje, aldaar, waartoe do fundameuten bereids 
gajegd zijn. Inl . bij den gemeenlearcliiteet. Aanw. 
9 Febr., te 11 uren. 

Mtaveren, te 11 uren, op het watcrscliapshuis van 
ld-nifliiui.-r-01dcpliac.il cu aanhoorize Zeedijken: l a 

hut makeu van 252.30 M . lengte steenglooüng, aan 
eu ten noorden van het dijkvak „de Duizendtallen", 
tusschen bet Roode-Klif en Staveren , met verhooging 
en verzwaing en veranderiug der richting van den 
nevonsliggenden dijk; het maken van ccn rijweg; het 
vurlioogen der bermen. zoomede het opruimen vau dc 
bestaande paalhoofden ncreus „de Duizendtallen" en 
kat maken van twee steenen hoofden aldaar, ieder 
lang 40 M . , iu één perceel; b. het lovereu van 905 
last (van 2000 K.G.) brik, in 18 partijen: één van 
55 en zeventien ieder van 50 last; e. bet leveren van 
1435 last (van 2000 K.G.) zuilenbazalt, in één perceel; 
d. het leveren van 25 M s . Gr in t , in een perceel; 
2o. a. bet opruimen en wederzetlt u van het zuidelijkst 
gedeelte steenglooüng. lang 80 M . , aan het dijkvak 
«Ainesloot'', tusschen Slaveren eu Molkwerumerslnis, 
met het verhoogen en verzwnren van den neveuslig-

(;ende dijk, in één perceel; 6. het leveren van 100 
ast (van 9000 K.G.) br ik , in twee partijen, ieder van 

50 last; e. bet leveren van 310 last (van 2000 K G . ) 

zuilenbazalt, in één perceel; 3o. a. eenige gewone 
onderhoudswerken aau de zeeweringen dos water-
schaps, tussehen het Roode-Khf en de H e k , henoor
den Workum, scheidende dit Waterschap van Won 
seradcels-Zuiderzcedijken, bestaande hoofdzakelijk i n : 
kist aan v u i l ' i i , herstellen en aanstoppen van steenglooi
ingen, tcerwerk euz. iu één perceel, benevens het 
vernieuwen en verbeteren vau gedeelten waalpaal 
beugel, ten zuiden en noonlen van Staveren, in twee 
perceelen; 6. leveren van 40 last (van 2000 K.G.) brik 
voor reserve, in één perceel; e. leveren van B0 M \ 
grint, in één perceel. 

Dlnadag, IT Febr. 
's-Hage, te 1 uur, door hel ministerie van Justitie: 

a het uitvoeren van vernieuwingen en herstellingen 
aan eu het onderhouden gedurende 1880, 1881 en 1882 
van de rechtsgebouwen te Amsterdam, Hoorn, Mid
delburg, 'Zierikzee, 's-Hcrtogenbosch, Breda, Kindho 
ven, Maastricht en Ro.:nnoid; — en de gevangenissen 
te Amsterdam, Haarlem, Alkmaar, Middelburg, Goes, 
Zierikzee, 's-Hertogenboscli, Breda, Maastricht en 
Roermond; b het op de diepte houden van de gracht 
ten Noorden van het Huis van Correctie to Hoorn. 

Waenadag, 18 Febr. 
l iordrerht, te 1 uur, ten kantore der gemeente-

gasfabriek : het leveren van ougereer 60,000 H L . 
Eng. gaskolen voor gen. fabriek. 

Vrijdag, SU Febr. 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van 

waterstaat enz., aan het gebouw van het prov. best.: 
het maken van een peilput, terp cu gebouwtje voor 
eene zelfregistroerende peilschaal te Borsele. Aanw. 
14 en 16 Febr. Raming ƒ 8 7 4 0 . 

'•-Kenen, te l u ' / , uren, door het ministerie van wa
terstaat enz.: het afhaleu, vervoeren en plaatsen van 
30 kanonnen als meerpalen aau do havens te Willem
stad en tc Moerdijk, voorhanden iu de magazijnen to 
Heusden on tc Óeertruidenbcrg. Aanw. 14 en 10 
Febr. Raming ƒ 980. 

Ewelle, te 12 uren, door het prov. bestuur: het 
aanleggen vau een grintweg langs de Lutterhoofdwijk, 
van de prov. grens vun OvcrijseT tot Koovenlen.^ Inl. 
bij den hoofdingenieur eu den ingenieur A . Déking 
Dura, beiden le Zwolle en den hoofdopzichter der 
Dedesasvaart, te Avereest. Aanw. den 8en dag vóór 
de besteding. 

Vrijdag, S? Febr. 
Middelburg, tc 10 uren, door het ministerie van 

waterstaat enz., aan het gebouw van het prov. beet.: 
het bestraten vnu de boorden langs hel kauaal door 
Zuid-Beveland. Aunw. 21 en 23 Febr. Raming / 6500. 

Maandag, 1 Maart. 
Wairaartadijk, door dc besturen der polders Oud-

Wol faartsd ijs, c. 9.: bet leveren van 378 M 3 onder
houdsgriut, franco te levereu op den wal vau het 
Wol faartsd ij ksche veer. 

later te bepalen datum. 
Kotterdam, dour den architect D. Verheul, nameus 

Havelaar eu Van Stolk: bet vergrooten van de bier
brouwerij aan dc Binnenrotte, hoek Vest. De tecke-
uingen liggen aldaar ter visie. Inl . bij genoemden 
architect. 

Leeuwarden : het afbreken der huizinge „Marièn-
burg" Achter-de-lloven, aldaar eu het daarteplaatse 
houwen vaa een woonhuis. Inl . bij den architect H . 
R. Sloett. 

Jeure: bet afbreken en wederopbouwen eener hui
zing aau de Midst raat, aldaar. Teekening ligt bij Jobs, 
Bosnia, aldaar. Aanw. 6 Febr., tc 11 ureu. 

P r jaepaanr gevraagd voor de leveriug vau 1100 
stère gewasscbeu riviergriut, te Leeuwarden. Adres 
G. A. de Groot, aldaar. 

Alloop \an Aankledingen. 
Zaandam, 17 Jan.: l o . het vernieuwen, horslellen 

en onderhouden vuu de straat- cn grintwegen, de 
brik- en steenglooiingen, berm- en oererwerken iu de 
gemeente, ged. '80, '81 en '82: 

ged. 1 jaar ged. 3 jaren 
K. Bouwman, te Beemster, ƒ 7489 ƒ 21,979 
J . Leguit Jr., te Zaandam, 8300 21,600 
D. Verlaan en Zn., idem, 7315 20,903 
G. Sol, idem, 7200 20,000 
J . Vens, idem, 7447 20,283 
in massa gegund. 

2o. de leverantie vau hout; ingek. 13 bilj., a ls: 
Van Lijnen en Co., te Zaandam, ƒ 5311. 
F . en G. Gras, „ idem ,. 510.50 
Gebr. Eudt, „ idem „ 4'.»9.24 
A . tic Lange Jr. , „ idem „ 488 90 
A. M . Endt, „ idem •» 483.84 
N . Fraucken Az. , „ idem „ 482. 
Doesburgh eu Co., idem „ 4SI.09 
P. Nnomen en Co., „ idem „ 4S0. 
J . Couwenhoven, M idem „ 475, 
J . van Lijnen Noomen, „ idem •> 470. 
D . van Orden, „ idem „ 469. 
C. de Lange Az . , „ idem * 402. 
C. W . Rieken, „ idem „ 445.02 
gegund. 

'io. het makeu eeuer nieuwe brug in het Venna-
ningspad, eeu hij bet K r i p eu het herstellen der 
brug voor het Sluispal ; ingekomen ii biljetten, als: 
D. Verlaan en Zu., te Zaaudam, / 875 
Wed. G. Gras en Zn., .. idem „ 872 
J . Dekker Ps., „ idem „ 799 
J . Leguit Jr., „ idem „ 794 
C. Kakes, ,1 idem „ 792 
k t Stam Mz- , „ idem „ 670 
gegund. 

Wormerveer. 17 Jan.: het verhouwen en inrichten 
van een bestaand lokaal tut bewaarschool; ingekomeu 
4 bilj., als: 
Wed. 11. Briukmsu, te Wormerveer, ƒ 3255. 
F. Wolzak, „ Krommenie, „ 3154. 
P. Voorn P»., „ Wormerveer, „ 3003.48 
M . Stam, „ idem „ 2955. 

vmerengon, 20 Jan.: het bouwen van eene villa, 
uitgezonderd de levering der sleenen, onder beheer 
ran den architect M . K. Smit; ingekomen 8 bilj., als-. 
Gebr. Van Alphen . te Tiel , / 15.000. 
B . v. d. Broek, „ Amerongen, „ 14,086. 
F. J . Gerritsen, „ Doorn, „ 13,700. 
H . A . Welsiug, „ Brommen, „ 13,277. 
S. Bos, „ Aincrongeu, „ 12,930.25 
A van Os, „ idem ,, 12.800. 
A . Klandcrmsn, „ Brummen, „ 11,777. 
J. van Os As., ,. Amerongen, „ 11,749. 
gegund. 

Flawterweld, 30 Jan.: het bouwen van een woou
huis met schuur; ingekomen 4 bilj., als: 
G. J . Zijlatro, te Fiusterwuld, ƒ 2750 
II. Timmer, „ Beerta, „ 2440 
W . Timmer, „ Fiusterwold, „ 2300 
Ë. Huising, „ idem „ 2040 

Den Bommel, 21 Jan.: de lereriug ran ongeveer 
500 M 1 grint; minste iuschr. was A . C. Gelijna, te 
Den Bommel, k ƒ1.75 per stère. 

s u v e n k u , 21 Jan.: het rerdedigen ran den onder
zeeschen oever vsn het waterschap door steenbeator* 
t ing; ingekomen 3 bilj., a ls: 
J . Fl l is , te Vlissingen, ƒ 957S 
I). de Jong, M Neuzen, „ 9400 
P. Moerland, Stavenisse, „ 9386 

Wln te rawl ja , 22 Jan.: bet maken van gebouwen 
en inrichtingen op het station Bocholt van den Ned.-
Westf. spoorweg; iugekomeD 7 bilj., als: 
A . Nuijs, te Winterswijk, / 11,904 
C. ter Kaar , , idem „ 11,760 
A . Ubbink, „ Breedevoort, „ 10,689 
W . Hendricks, m Ruhrort, M . 28,400 
Keupncr, » Bocholt, „ 19,949 
Bussing, ,, Freisenbrucb, „ 19,000 
C. Bleek man, ,. Bochum, „ 18,940 

Weatsann, 22 Jam: het verdiepen ran een gedeelte 
van sijkanaal E tot vorming van een lig- en losplaats 
voor zeeschepen; minste inschr. was W. Goedkoop 
Dz., te Amsterdam, voor /4540 . 

Arnhem, 23 Jan.: het aldaar afbreken, vervoeren 
en, met eenige wijzigingen, wederopzotten van een 
houten gebouw te Leiden; ingek. 13 bilj., als 
W . A . R. Kok, 
H , Heuvels, 
G. J . Lucassen, 
C. J . v. d. Drift, 
R. K , Driessen, 
O. Liefting, 
J . F . J . Schimmel, 
S. van Leeuwen, 
C, Verweij, 

G. Verweij, 
J . Verhoog, 
G. Splinter, 
J . N . d. Heijden, 
J . Boom, 

te Arnhem, 
„ idem 
„ idem 
„ Leiden, 
„ idem 
„ Arnhem, 
„ Leiden, 
„ idem 
„ Mijdrecht en 
„ Uithoorn, 
„ Leiden, 
„ idem 
„ idem 
„ idem 

ƒ 9 0 9 7 
„ 7800 
„ 6835 
„ 6743 
„ 6695 
„ 6350 
„ 6200 
„ 5600 

„ 5555 
„ 4630 
„ 4321 
„ 4071 
„ 3957 

'••Hage, 23 Jan.: het onderhouden en herstellen van 
het post- cn telegraafkantoor tc Rotterdam, ged. '80, 
'81 en '82; ingek. 5 bilj., als: 
R. A. M . Nagtegaal en 

J . Cleton, te Rotterdam, ƒ 11.000 
H . Stelwagen en 

A. C. van Dam, „ idem „ 9,949 
S. t l . Tassemetjer Jr., „ idem „ 9,031 
A. J . Stal, „ idem „ 9,300 
J . C. W. BabeJI Az., „ idem „ 8,859 

draaiingen, 23 Jan : het onderhouden van het ge
bouw, bewoond door den Commissaris des Kouings iu 
de pror. Groningen en van het gouvernementsgebouw 
aldaar, ged. 80, in 2 perc.: 

perc. 1 ingekomen 11 bilj., als: 
J , Langediik, le Groningen, / 2000 
J . W e l l i n i i , „ Helpman, „ 1800 
F. H . Hendriks, „ Groningen, „ 1739 
Ü. P. van Erp, „ idem „ 1700 
k t Mammen, ,. idem „ 1683 
f, Roders, „ idem „ 1670 
E. Pelers, ,, idem „ 1597 
K. Fekkes, ,, idem „ 1589 
J . Werkman, „ idem „ 1576 
W. Cones, idem „ 1570 
J . Poelman, „ idem „ 1566 

perc. 2 ingek. 10 bilj., s is: 
G. P. van Erp, te Groningen, f 4100 
J . Laugeudijk, „ idem „ 3900 
F . Roders, „ idem „ 3550 
J . Werkman, „ idem „ 3212 
E Peters idem „ 3185 
F. H . Hendriks, „ idem „ 3 1 1 1 
J . Wallinga, „ Helpman, „ 3100 
K. Fekkes, „ Groningeu, „ 3089 
J . Poelman, idom „ 3051 
W. Coues, „ idem „ 2860 

Middelburg, 23 Jan. lo . het maken vsn steenglooi
ing en rijspakwrrk tot verdediging van de boorden 
van het kanaal van Neuzen; ingek. 8 bdj., als: 
I van Mule Dz., te Breskeus. / 21,800 
D. Tholens, « Hoek, „ 20.9.X) 
W . Ringbout, „ Walsoorden, „ 18,500 
P. J . van Remortel, „ Honienisse, „ 18,447 
J . Verkuijl Quakkelaar, „ Vlissingen, „ 18,377 
P . J . Visser, » Hansweert, „ 18,334 
II. Hage, . Middelburg. „ 16,500 
C. T . d. Hooft, „ Neuzen, „ 14 542 

2o. het uitvoeren van werken aan de kunstwerken 
en het wegruimen van grond uit bet kanaal le Sas-
van-Geii l , ingekomen 5 bilj., als: 
D P . J . van Rees, te Neuten. f 9300 
J . Leuuis Koole, „ idem „ 8735 
EL Hage, Middelburg, „ 8100 
J . Verkuijl Quakkclaar, „ Vlissingen, „ 7497 
C. T . d. Hoidt, „ Neuzen, „ 6432 

abbenbreek, 24 Jan.: l o . het bouwen van een 
inachiue- en ketelhuis enz. voor den polder; minste 
inschr. was Bulliue*,-, tc Brussel, voor ƒ26,250. 

2o. het leveren en stellen van een stwnimoinpwerV-
tuig en toebehooreu; minste inschr. was C. vau T i l 
burg, te Nootdorp, voor ƒ 14,950. 

Meppel, 24 Jan.: het bouwen van 10 arbeiderswo
ningen, voor rekening van G. Sterken, op hel G..1-
msnspsd; ingekomen 5 bilj., als: 
J . Otten, te Meppel, / 5693 
H . Zwikker, „ idem „ 5339 
J . Withaar, „ idem „ 5339 
R, Bruintjes, „ idem „ 4995 
hars! Worst, „ idem . 4776 
gegund. 

Hoofdplaat, 24 Jau.: het maken van nieuwe en het 
vernieuwen van bestaande rïjshoofden in den jtolder; 
ingek. 9 bilj., als: 
A. van Popering, te Bruinisse, ƒ 7600 
J . Bertou. « Biervliet, „ 7400 
P. Monjé, „ Brekens . „ 7400 
P . A. v. d Velde, „ Neuzen, „ 7379 
P. J . Visser Pa.. „ Hansweert, „ 7323 
J . Verkuijl Quakkelaar, „ Vlissingen, „ 7292 
B. den hater vsn den . „ 

Brink, „ Krabbendijke, „ 7170 
l van Male Dt., „ Breskens, „ 6748 
D. Tholens. „ Hoek, „ 6580 

'••Hage, 26 Jan.: het uitroeren van eeuige werk
zaamheden tot hot inrichten van een huis op de Pa> 
pengracht te leiden tot pharmaceutiseh laboratorium; 
miuste inschrijver was P. Kaptijn den Bouwmeester, 
te Leiderdorp, voor ƒ 6 4 1 3 . 

Hergum, 24 Jan.: het maken van de aardehaan en 
hei bestralen daarvau met klinkers van den üeestu-
merbuurtweg, strekkende vau deu straatweg onder 
Tictjerk naar de Kleine-Geest; ingek. 11 bilj., uls: 
W . T . v d. Veen, te Maraum, ƒ 1 7.776 
K . van Tongeren, Hoorenreen, „ 15.900 
F l ' lukkcl, „ lrfeuwarden, „ 15,600 
R. J . Bootzer, - Minnerisga, „ 15,t00 
B. Harkema, „ Groningen, „ 15,195 
G. Brouwer, Franeker, „ 14,700 
G T. Praarnslra, „ Veenwouden, „ 14,000 
T. A . Meijer. Gickerk, ., 14,547 
J . A. Deelstra. „ Rin*umagerst, „ 14,420 
J . W . Kingnaldus. ,. Gorredijk, „ 13.945 
A. A . de Groot, „ Bergum, „ 13,770 
gegund-

Arnhem, 24 Jan.: het bouwen van stallen, remise 
en eenige verdere werken te Velp, ten behoeve van 

.den tramweg A rnlieiu -Vclp; minste inschr. was R . 
Daanen, te Velp, voor /11,089. 

Vmalerdam, 24 Jan,: het houwen van een woon
huis te Velzcn, onder beheer vau den archticct I J . 
Bijvoeta Gz.; ingekomen 12 bilj., als: 
L . Kok, te Umuiden, ƒ 11,400 
J . G. ten Broeke, „ V elzen, „ 9,200 
W . de Heer en 

J . Rezelman, „ Nieuwe-Niedorp, „ 8,595 
J . P. Stroobaoh, „ Uitgeest, „ 8,200 
J . II. Braskamp, „ Amsterdam, „ 7,980 
J . v. d. Plas, „ Umuiden, „ 7,922 
H . C. Dorlas, „ Amaterdam, „ 7,897 
Jan v. d. Plas, „ Egmond ajZee, „ 7,485 
V . P . Braun, „ Beverwijk, „ 6,994 
D . Tammiiiga, „ Amstenlam, „ 6,989 
P . Ruijs Jr., „ Zandpoort, „ 6,850 
II. Kluijt, „ Üverveeu, „ 6,593 
gegund. 

tmaierdam, 27 Jan.: het bouwen van een pakhuis 
mot 3 bovenhuizen in dc Jodcn-Houtliiinen, onder 
beheer van don architect Rabbic; minste inschr. was 
A J . Schollen, tc Amsterdam, vour /8J98. 

ammerstol, 27 Jan.: het afbreken der oude- eo 
het bouwen eener nieuwe kerk met tor>n voor de 
Herv. gemeente; minste iuschr. was A. J . Stuurman, 
te Ammerstol, voor ƒ 14,444 

'M-llage, 28 Jan.: lo. het plaatsen van dukdalven 
langs den rechteroever van den benedeiimond van de 
Dorische K i l ; iugek 6 bilj., a ls: 
J . B. de Wolff, te Dordrecht, f 5530 
H . Degens Jr., „ idem „ 4768 
D. Volker, „ idem „ 4500 
P . A . A. v. Regen* rter, „ Rotterdam, „ 4380 
G. Schermers, „ Keihen, „ 42t0 
J . v d. Vlugt, „ Dordrecht, „ 4125 

2o. het bouwen van ecu post- eu telegraafkantoor 
te Nijverdal; ingek. 8 bilj., als: 
A . S. Seliaafsuia, te Harlingen, ƒ 21,300 
A . Scholten, „ S'ad-Ainieloo „ 19,750 
M . Westenberg, „ Almeloo, „ 19.670 
F. Jansen, „ Nijverdal, „ 19,280 
L . Krook, „ Zwolle, ,. 18,825 
M Ziegeler, „ Almeloo, „ 18,777 
B. Vizseboxse, „ Stad-Almeloo, „ 18,485 
C. Eckbardt, „ Almeloo, „ 17,878 

Amaterdam, 28 Jan.: het bouwen van reu woon
huis voor IL O. hosier l l .Gz . , tc Nieuwer-Ainslel, 
onder beheer van deu architect IJ Bijvocts Gz.; 
onderhand sch uanbostccd aan P. S. Iteinierse, te 
Amsterdam, voor ƒ11,150. 

Vmaterdam, 28 Jan.: de bouw van ccne fahrïek, 
met woonhuizen, aau de Biiiideuiausteeg, voor reke
ning van F. Brand; minste iuschr. was F. G. Degeu-
hardt, te Amsterdam, voor ƒ 13,844. 

Amnlerdam, 28 Jan.: het bouwen van een woon
huis te Nn mw-r-Ani-iel, voor J . ToOsen, ouder bebeer 
van den architect IJ Bijvoets Gz.; ingekomen 8 bil 
jetten, als: 
J . 11. Numan, te Amsterdnm. ƒ 10,135 
B . F . Moritz, „ idem „ 9,990 
J . II Braskamp, ,, idem ,, 9,778 
P . G . Bloem, „ idem „ 9,440 
G . Wout, „ idem „ 9,292 
P . S. Rciuierse, „ idem „ 9,270 
H . C. Dorlas, „ idem „ 8,984 
F . G . Degcnhardt, „ idem „ 8,898 
gegund. 

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 . 

Ar'DEELISO '•>-< - ! i \v \ MI v , K. 
Vergadering van 21 Jan . 1s8 ' l . 

Na lezing en goedkeuring der notulen , heet de 
Voorskter de beide nieuw benoemde bestuursleden , 
de heeren Van Malsen en Mondt, hartelijk welkom 
en beveelt hun de belangen der Afdeeling op krachtige 
wijze aan. 

Drie personen woiden na ballotage tot leden der 
Afdeeling aangenomen. 

Aan de orde zijn de voorstellen tot wetsherziening, 
zooals die zijn ingezonden door de heeren Muller en 
Roersmn en bovendien de puiilen, die door het Bestuur 
ter tafel wonlen gebracht 

Na verschillende liesprekingen wordt hieromtrent 
besloten, om behalve enkele v.ijzigingen van minderen 
omvang, aan het Bestuur der Maatschappij voor te 
stellen: 

tiet bestuur in het vervolg te doeu bestaan uit 0 
leden, waarvan 4 buiten Amsterdam woonachtig 
moeien zijn; dc President door de Algemeene Vegu-
deriug voor den lijd van 1̂ jaren Ie kiezen; een be
zoldigden enoretaris aantestellen eu in het tijdschrift 
ook ontwerpen, in onze Overzeesche bezittingen uit
gevoerd, op te nemen. 

Na afloop daarvan stelde de heer J . van Santen 
de leden nog in kennis met inonsten van Ameri
kaansche geperst houten men be lorna men ten, die zich 
niet alleen door goedkoopte, maar ook door schoone 
vormen en goede afwerking zeer aanbevelen. 

Het ver gevonlent uur deed venier aan de onle 
zijnde besprekingen uitstellen en den Voorzitter be
sluiten met een woord van dank de bijeenkomst 
te eindigen. 

Vervolg der IterirhttMi en MedrilMhiiini. 
B I N N E N L A N D 

' s - G r a v e n h a g e , Omtrent de te honden ten
toonstelling verneemt men, dnt zij vermoedelijk zal 
worden gehouden in de maanden Augustus en Sep
tember dezes jaars. Zij staat onder het bescherm
heerschap van den Koning , zal plaats hebben iu de 
Gothische zaal iu het Noonleinde, en bestaan uit 
voorwerpen vau allerlei aard: l o . betrekkelijk het 
Stamhuis van Oranje Nassau, van tie vroegste tij
den tot op onze dagen; 2o. betrekkelijk de wapns*, 
geslacht- en zegelkunde, 3o. de toepassing vau de 
wapens op de industrie (op meubelen, klcinoodicn, 
boiduurwerken enz.) 

De commissie is nog niet geheel voltallig, daar 
zij moet aangevuld wonlen mei een eere-voorzitter 
eu eereleden van hel bestuur. Told us verre bestaat 
zij uit de volgende heeren: Mr. M . W . Baron du 
Tour van Bellïnchave, voorzitter; Jhr. Mr. A . J . 
T h . II. van den Berg, onder-voorzitter; C. J. van 
der Oudcrmeulen eu J . 0 . van der Moeien, (lenniug-
meesters; A . A . Vorsterman van Oven , secretaris | 
en de heeien: Mr. L . P b . C van den Bergh, Dr. L . 
R. Beyneu, Mr . C. Baron van Brcugel Douglas, 
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Mr. C. A . van der Kemp, Jhr. A . R W . Melvill 
vanCambce, Mr. J . G. Patijn, Mr. M . C. I I . Ridder 
Pauw van VVieldrecht, Mr . H . J . A- Raedt van 01-
cienharncveld, J . B . Rietstap, A . C. Baron Snouo-
kaert van Schaumburg, Mr. .1. P . Vail lnnt, Mr. D. 
Veegens, Jhr. Mr. P . A . van den Velden en Jhr. 
van der Wijck. 

Amsterdam. Donderdag j l . werd in het lokaal 
Fniscati het 19 d* jaarverslag der ambachtsschool van 
de Maatschappij voor den Werkenden Stand mede
gedeeld en wenl een hartelijk woon! gewijd aan de 
nagedachtenis van den overleden onder-directeur A . 
Htiiïnngel. Dc plechtigheid werd door het orkest van 
den heer Sonneman en het gezang der leerlingen 
opgeluisterd en den directeur der school, den heer 
Olie , werd terecht een woord van dank gebracht voor 
den ijver, waarmede hij zich van zijn taak had ge
kweten. 

Arnhem. In eene vergadering, den 28 dezer 
gehouden, Ls besloten pogingen in het werk te stellen 
om het landgoed Hulkenstein aan te koopen, en het 
tot een vogel- en plantentuin in tc richten, terwijl 
dat gedeelte, hetwelk daarvoor minder geschikt is , 
tot bouwterrein zou wonlen bestemd. De heer Cochius, 
lid der vioegen Vereeniging, wenl tot president be
noemd. Dc vraag is, of men nu twee zulke tuinen 
zal krijgen, daar de overblijvende heeren van dc 
vorige Vereeniging gronden in de nabijheid van 
Presikhaaf voor hetzelfde doel, en ook eenige hou
ten gebouwen, nebben aangekocht. 

Deventer. Bij hel Gemeentebestuur is concessie 
aangevraagd door den heer De Haan te Woerden, 
voor een stoom tramway Deventer-Apeldoorn. 

Delfshaven. Door J . de Meulmeestor, bouw
kundige alhier, D. Puls, grondeigenaar tc Schevenin
gen, en W . A. Moeke, bouwkundige te Rotterdam, is 
aan den Minister van Waterstaat, Handel en Nij 
verheid concessie aangevraagd tot het leggen en in 
exploitatie brengen van eeu stoomtramweg van Brou
wershaven over Bommenede, Noordgouwe, Schuddo-
betirs, Zierikzee, Capelle, Nieuwei kerk, Oosterland, 
Bruinisse, Zij(ie, St.-Philipsland over het Slaak langs 
Kieuw-vosmeer, Steenbergen, Kruisland cn Oud-Gastel 
tot Rosendaal, langs, de bestaande provinciale en 
particuliere wegen , met stoombootverbinding tusschen 
Zijpe en St.-I'hilipsland. 

ADVERTENTIËN 
bestemd voor De Opmerker gelieve men, ter voor
koming van oponthoud, te adresseeren aan de 

n edaotle 
van genoemd Weekblad. 

T o t V r i j i l U t f - n v t n i d i n - g « ' i i u r e n 
worden adve r t en t i ën voor het eerstvolgend nom
mer aangenomen. 

Advertentiën. 

PRIJSVRAAG. 
B U R G E M E E S T E R en W E T H O U D E R S der G E 

M E E N T E ARNHEM, noodigen belanghebbciiden uit, 
mede te dingen naar h e t m a k e n v a n r e n 
o n t w e r p » o o r a m i l e s ; v a n d e g e d e m p t e 
J a i . N K r a r h t m e t d i i n r n n i i s ; r e i i s s e i i d e p l e i 
n e n ; voor het best gekeurde ontwerp wonlt uitge
loofd een prijs van ƒ 5 0 0 . 

Prospectussen met daarbij behoorende plaat van 
den bestaanden toestand, tegen betaling van / S , 
verkrijgbaar bij den Boekverkooper H . A . T J E E N K 
W I L L I N K aldaar. 

O P E N B A R E YERKOOPINu 1 . 
in het Heeren-Logement aau 
D E N Bono te Leiden, bij 
opbod, Zaterdag 14 Februari 
1880 . bij afslag Zaterdag 
21 Februari 1880 , desavonds 
te zeven uren, ten overslaan 

van Mr. J. A . F. C O E H E R O H , Notaris te leiden, van : 
De in volle werking zijnde ZEEMTOUWERIJ 

en M A R O K I J N LEDERFABRIEK , beide met 
stoom gedreven, benevens daarbij behoorende LIJM-
ZIEDERIJ ra TRA AN STOK L R U , allert.it-
muntendst gelegen te Leiden in de Looierstraat en 
uitkomende unn den Singel, met al de daarbij be
hoorende Machinerien, Hand werk tuigen, Droog- en 
Meiglo'Mlsen , Grondkuipcn en uitgestrekte Terreinen, 
Meesterknechts- en Arbcidei-swoningen 

Te veilen in verschillende perceelen en daarna bij 
combinatie. 

Zeer uitvoerig bij biljetten omschreven, waarop 
situatie teekening van bet Terrein. 

Te zien: Maandag en Dinsdag van iedere week 
van 10 tot 2 uren. 

Inmiddels uit de hand te koop. 
Te aanvaarden IS Juni 1880 , of zooveel vroeger 

als nader zal worden overeengekomen. 
Meerdere inlichtingen zijn te bekumen ten kantore 

van voornoemden Notatie Mr. c o E U E I U i l l , Uoogo-
woerd , 8 2 . alwaar tusschen dc veiling en deu afslag 
verhoogiiigen kunnen Worden gedaan tegen genot 
vun één vijtde tier verhuogsom. 

AANBESTEDING. 
De B U R G E M E E S T E R der gemeente ARNHEM 

zal Donderdag 1 2 February J 881). 's namiddags 1 uur, 
in het o|>enl>aar ten (.emeentehuizeaanbesteden• 

de levering en het planten van Boomen 
en Heesters langs de buitenwegen, 
singels, pleinen en op de me uwe be
graafplaats bij Moscowa, 

Aanwijzing Donderdag 5 Februnrij a. s. 's voorm. 
10 uur, Bureau Publieke werken. 

Bestekken tegen betaling ter Secretarie verkrijg
baar. 

Maatschappij tot Exploitatie T a n 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
(Voor rekening van den Staat.) 

Op Dinsdag den 10** Februari 1 8 8 0 , des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n*. 254. 
Het met keijen bestraten van een ge

deelte van het met Usaeleteen be
vloerde perron op het gemeenschap
pelijk station bij de Delftache Poort 
te Rotterdam. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, vol
gens § .'tl van het bestek. 

Het bestek ligt van den 2Wn Januari 1880 ter 
lezing aan het Centraalbiireau hij de Moreelse Laan 
en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur C . W . I'. 
M I E L I N G tc Rotterdam cn is op franco aanvraag 
op gemelde plaatsen te bekomen. 

Inlichtingen wonlen gegeven door den Sectie-
Ingenieur voornoemd. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden den 
3d"> Februari 1880. 

Utrecht, den 23»i« Januari 1880. 

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 VAN 'S Rer

togenhosch, zullen op Zaterdag 14 Februari 1880 , 
voormiddags 10 ure, ten Raad huize aldaar, bij en
kele inschrijving aanbesteden: 

Het maken van een gebouw met aan 
hooren van dien voor Gymnasium, 
op het terrein ten oosten van het 
Nachtegaals-laantje te >a Hertogen
bosch, waartoe de fundamenten be
reids gelegd zijn. 

Het bestek ligt ter lezing ten Raadhuize voor
noemd en is op franco aanvrage te verkrijgen bij 
den Gemeente-Architect, bij wien ook inzage van de 
teekeningen kan werden genomen. 

Aanwijzing zal plaats hebben op Maandag 9 Fe
bruari , voorm it Itlags 11 ure. 

Inlichtingen wonlen gegeven tloor den Gemeente-
Architect J . M . N A B B E , te 's Hertogenbosch. 

's Rertogenhosch , 22 Januari 1880. 

Burgemeester en Wethouder» voornoemd, 
L U I J B E N , Rurgemeester. 
J . N . G . S A S S E N , Secretaris. 

Ministerie van Justitie. 
REGTSGEBOUWEN EN GEVANGENISSEN. 

Op Dingsdag 17 February 1880 , des namiddags 
ten één ure , zal in een der lokalen van het Ministerie 
van Justitie, in de Nobelst raat te 's Gravenhage, 
bij enkele inschrijving worden aanbesteed: 

a. Het uitvoeren van vernieuwingen en 
herstellingen aan- en het onderhou
den, gedurende 1880, 1681 en 1882, 
van: 

de regtagebouwen te Amsterdam, 
Hoorn, Middelburg, Zierikzee, 'a Her
togenbosch, Breda. Eindhoven, Maas
tricht en Roermond. 

de gevangenissen te Amsterdam, 
Haarlem, Alkmaar. Middelburg, Goes , 
Zierikzee, 'a Hertogenbosch, Breda, 
Maastricht en Roermond. 

b. Het op de diepte houden van de 
gracht ten Noorden van het Huis 
van correctie te Hoorn. 

De bestekken liggen ter lezing: te '.t Gravenhage 
in gemeld lokaal vau het Ministerie van Justitie, te 
Amsterdam , Hoorn, Middelburg, Zierikzee, 's Her-
togenbosch , Breda, Eindhoven, Maastricht en 
Roermond, in de regtsgebouwen; te Haarlem, 
Alkmaar en Goes in de gevangenis. 

Zij zijn voorts op franco aanvrage te bekomen nan 
het Ministerie van Justitie; bovendien voor Amster
dam, Haarlem en Hoorn, bij den Hoofdopzigier 
J . V A N A S P E R E N te Amsterdam; voor Al/tmaar 
bij den opzigter D. Kb E N S ; voor Middelburg en 
Goes, bij den opzigter J. H . H A N N I N K te Goes; 
voor Zierikzee, bij den opzigter M . C O U V E E ; voor 
's Hertogenbosch, bij den opzigter J. M . N A B B E ; 
voor Breda en Eindhoven, bij den opzigter 1'. 
V A N D E El tVE te Breda; voor Maaszicht, hij 
den opzigter P. II. VV K U S T E N ; voor Roermond, 
bij den opzigter G. R A M M E R S . 

Inlichtingen worden gegeven door den Ingenieur-
Architect, voor de Gevangenissen eu Regtsgebouwen, 
J. F HETZELAAR te '•s Gravenhage, en door de 
genoemde opzigters. 

Aanwijzing zal wonlen gedaan: 
te Amsterdam, Zierikzee, 's Rertogenhosch, 

Bi eda , Maastricht en Roermond, Dingsdag 1 0 
February, des vooriniddugs ten 9 ure, te beginnen 
aau het regtsgebouw; te Middelburg, mede begin
nende aan het regtsgebouw, Dingsdag 1 0 February" 
des middags, 12 ure; te Alkmaar, Dingsdag 10 
Februari), des voormitItlags ten 1 1 ure; te Haarlem 
en Goes, Woensdag 11 Februurij, des voormiddags 
ten H ure; te Eindhoven , Woensdag 11 February, 
des namiddags ten 1 ure; te Hoorn , Donderdag 13 
February, des namiddags ten 1 ure. 

's Gravenhage, den 29 Januarij 1 8 8 0 . 
Voor den Minister, 

De Secetaris-Generaal, 
C L A N T . 

Een V E R T I C A L E STOOMMACHINE met 
ketel van 2 " [Kianlenknicht bijna nieuw, die door 
uitbreiding van de fabriek in den weg slaat. Billijk*! 
prijs. Information zijn te verkrijgen en de machine 
te bezichtigen bij de 

Neuchatel Asphalte Company Limited. 
Beltweg 3 , Amsterdam. 

KLOOS & V A N L I M B U R G H . 
Kfepimn. van Kuilen- en TalHbaz.ili-i;nieven 

in R I J N P R U I S S E N , 

Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 
Straatkeien, Portland-Cement, 

KALK, B110ISSTEEN, VOUKVASTK STEENES, ENZ-
Sieuwehaven N.zijde 5 5 , H o t t r r d a i n . 

C A L Q U E E R L I N N E N 
in drie hreedte.is, ile beste kwaliteit, - |"vi;ial met 
mijne Ki ima vervaardigd. 

C A L Q U E E R P A P I E R . VICTORIA PAUS
PAPIER PAUSFEROAMENT. 

PAPIER SANS PIN in do ru i i«4« k e n » . 
W I I A T M A N N ' S en alle enden T E E K E N P A 

PIEREN. 
PAPIER M I L L I M E T R E enz. enz. 
Voorrad ig in liet Magazijn van Teekenbehoef

ten voor Bouwkundigen van 
T i l . .1. I f O B B K te UTRECHT. 

I I I O T O - I J T I I I K d I A I M I I I , 
l i d beste piiMiilé .mi Bouwkundige Teeke

ningen, Bestek plannen, Kaarten euz. snel 
en goetlkoop te re[irodilceeren. 

Prospectus op aanvrage grutis. 

Amsterdam. liellS. RKIMEHINGER. 
Lithohraphen, Steen- & Boekdrukkers. 

; , (e A r n h e m . 
I - C . Z i l v e r e n M e d a i l l e v o o r W n t e r -

p n n . l n i . t r i i i n e n t e n . 
1—70. H o i i c * , . . o n d r r n r - h e i d l n a - v o o r t t H -

t e r p a n - e n H o e k i n e e t - l i i N t r i i u i f n t f . i l . 
Voorts: B A R O - en T H E R M O M E T E R S , alle soorten 

van K I J K E R S , BRKFBALAN8EN, enz. enz. 

m wmmmmm. 
ROTTERDAM. 

ROIIEY & C O M P A N Y ' S STOOMMACHINES, 
met Goud bekroond Parijs 1878 , 

voor fabrieken, waterwerken, enz. 
LOCOMOTIEVEN vnn FOX W A L K E R ft Co. 
LOCOMOBIELEN van ROIIEY & C O M P A N Y 

nieuw en te huur. 
HEIMACHIN6.S, STOOMKRANEN en 

D O N K E Y POMPEN van A P P L E I I Y 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
PEN , 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 n 
GARNITUREN vuur stoom- en v n i m m k i u i f r e n . 
DRIJFRIEMEN. Alles voorradig. 

Prim:. PORTLAND C E M E N T uit .Ie fabrieken 
der beroemde IIUIIIIAM C O M P A N Y tegen conciir-
reereiide prijzen. 

Alles prim, kwaliteit en billijke prijzen. 

H. & J. SUYVER. 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

rie HoUaniiMche Tuin, 
Bikkerstraat 20 en 22, te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S van alle bet Ie typen 
en reparation aau bestaande K E T E L S wonlen in 
den koi-ust tuogelijken tijd geleverd en uitgevoerd. 

Z M D S T E E N G R O E V E N 
in L U X E M B U R G en L O T H A R I N G E N . 

H A R D S T E E N , M O L E N - en SLIJPSTEE-
N E N (wit en rood) uit de groeven \ Born (Udel-
fangen), Wintersdorf, Rosport, Pitsen- Rollendorf, I 
DiUingen, Beaufort in Luxemburg; Wolmerange 
en Ottange bij Audin-le-Tiche in Lotharingen. 

Inlichtingen en Prijscourant gelieve men aan te I 
vragen bij den Hoofd-Agent J . J . S A N D , Wijnha
ven Z .Z . 76 Rotterdam. 

LOUIS GOFFIN &~C"E. 
R U E D A R T O I 8 Ï O . 

L U I K . 
Eigenaal* en exploitanten van H A R D S T E E N - en 

van K E U E N G I t O E V E N . 

Mo/.iiik 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 , C O R R I 
D O R S , W A R A N D A ' S , en/.., alsmede I IEKI .EEUINO I 
van HOREN, TEGELS voer BLOEMBAKKEN en I 
P A N E E L W E R K enz. 

Uitsluitend Agentschap van Maw .(.• C°. 
voor Nederland en deszelfs Koloniën 

C i . « T . O O R , 
F i r m a A X T . D E W I L D . 

Sekeejimakersliaeen .Y". eu Jufferstraat .V". 5C. 
R O T T E R D A M . 

Portland-Cement 
STERN" 

TB STKTTTN, 
hebbende groote sterkte cn weerstand biedend ver
mogen , is uitsluitend, alsmede K N I G I I T , I I E V A N 
S T U I I U 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 D - D E P o T V A N D E 
N E D E I t L . K U N S T - Z A N D S T E E N F A B R I E K , Falck-
straal no. 4 9 , AMSTERDAM. 

L E D E R E N D R I J F R I E M E N 
I n n l l e n f i n r t I n g e n , geheid bewerkt volgens 
Engelsche methode. 

A L E X . A D A M , 
Delft. Fahr. van Leder en Drijfriemen. 

> I O Z A I L : K . 
A R K E T V L O E R E N 
en verglaasde gefigureerde Te

gels, voor Muren en Deooratie. 
U E L I N T & 0 1 . , Haringvliet". Rotterdam. 

GAS-ZUIVERING 
door het gebruik van ijzer-oxvde, geleverd door de 
Gas Purification and Chemical C{>. Limited London. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en Oobt-lndië 

TT. Hoven en Zoon, Rotterdam, 
bij wien bijzonderheden en prijsopgaven verkrijg
baar zijn. 

A . 1 « Ï V « M I I « » < » I I I > o p o 1 
e n 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 
V A N 

Si\lliC".TEFEIIi\IES. FlimillJII. 
ZILVEREN" M E D A I L L E 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 PARUS. 
Teekeningen en Prijscourant zijn te bevragen bij 

J . J . S A N D , Wijnhaven 7(i Rotterdam, al waar ook 
verkrijgbaar: Verschillende soorten van goedkoops 
T E G E L S en TROTTOIRSTEEN EN (genre 
Sarivgueiuines), 

Bij W. P. V A N S T O C K U M Sc ZOON le 's Gra
venhage is verschenen en alom te bekomen: 

R A P P O R T d . Comm. benoemd bi) Z. M . besluit v 2 Febr. 
1879 tot v o o r l i c h t i n g der r e g e r i n g b i j het o n t w e r p e n v a n 
v o o r s c h r i f t e n ingevolge art. 4 en 8 7 d e r wet v . 17 A u g . 
1878 ( A l g e m regelen omtrent den b o u w en d e i n r i g -
t l n g der l o k a l e n w a a r i n s c h o o l o n d e r w i j s w o r d t g e 
geven enz.) met 14 u i t t l . p i s t e n , uitgeg. d . h. M i n i s t e r i e 
v . B i n n . Z a k e n . In f o l i o / 5 , — . 

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 OER GROEVEN 

VAL DE! TRAVBH8, 
geeft berigt dat duur liaar tot eenige A G E N T E N voor den 

verkoop van ASPHALT In brooden 2ijll aangesteld: 

F O L K E R S & C°. te Amsterdam, 
door wie ook lot het leggen van Vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders vuur geheel .Neder
l and aangenomen op gelyke voorwaarden als aan de F a b r i e k , lieltweg N " . 3 , te Amsterdam. 

De Directeur W. P. WALSH. 

Gedrukt by O. W . van der Wie l & O . te Arnhem. 

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

V O O R 

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 . 
Het Weekblad verschijnt des Zaterdags. 

Het abonnement bedraagt VOQf lift binnenland ƒ1.65 per 3 uiuantlen of 
wel bij vooruitbetaling MM gulden per jaar. Afzonderlijke nommer* bij voor-
utbea telling 15 cent. 

Alle stukken en advertentiën te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentiën uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Advertentiën van 1—5 regel* ƒ 1 . — , daarboven 20 ctnt voor eiken regel 
plaatsruimte cn 10 cent voor een bewijsnummer. Advertentiën voor het bui
tenland 25 cent per regel. 

HET ELECTHISCI IE LICHT V A N EDISON. 
Bijna de geheele beschaafde wereld schijnt met 

koortsachtig verlangen te wachten op vollediger he
rschrijving; van de laatste ontdekking vau professor 
Edison oji bet gebied van electrische verlichting. 

Wanneer Edison inderdaad de oplossing gevon
den beeft, en erin geslaagd is een licht voort te bren
gen , geschikt voor huiselijk gebruik en vrij van de 
nadeelen, die het electrische licht tot dusverre aan
kleefden en die ook met gebruik van gas namen gaan , — 
een l icht , dat tegelijkertijd goedkoop is te verkrijgen 
en gemakkelijk tc contrulceren, en geen s|»'cialc 
kennis vereischt — , dan heeft zeker, voor dc eerste 
maal, sedert het vraagstuk der electrische verlichting 
in studie is , het gas een gevaarlijken mededinger 
gevonden. 

Terwijl wij op de juiste technische berichten be
tredende dit zoo belangrijk onderwerp nog wachten, 
xijn wij genoodzaakt, ons tevreden te stellen niet 
de meer populaire van de Amerikaansche couranten. — 
Wij meenen, dat de volgende beschrijving, uit de 
New-York Herald overgenomen, de tot heden vol
ledigst bekende is: 

De uitvinder deed eene belangrijke schrede voor
waarts door de toepassing van kool met platina als ile 
tot gloeihitte te brengen zelfstandigheden. Een dun 
staafje kool bracht hij in verbinding met een derge
lijk staatje platina, zoodaniif, dal het kleine aanra-
kingsvlak tiisschcu beiden aan hun ontmoetingspunt 
een weerstand bood tegen den electlischen stroom, 
en de kool witgloeiend maakte, tei wijl het platina 
slechts dof roodgloeiend werd. 

Het koolstaafje werd door een vernuftig aangebracht 
gewicht steeds op het platina gedrukt. Ongeveer een 
dozijn dezer lampen werden gemaakt; maar de uit
vinder was ten laatste verplicht, om weder tot pla
tina terug te koeren. daar di t . wel beschoiwd, 
de beste zelfstandigheid bleek om •.'loeiend gemaakt te 
worden. Twee maanden lang werkte hij dag en 
nacht met platina, om tol het resultaat te komen, 
dat platina, zooals hij het bad gebruikt, volmaakt 
ongeschikt is tot verlichting door gloeiing. Aan vele 
proefnemers zou dergelijke uitkomst bijna nood
lottig toeschijnen, maar bij Edison strekte zij slechts 
ter opwekking van zijn energie. 

Na een aantal nieuwe proefnemingen ontdekte hij 
de oorzaak van het gebrek, en vond ook het genees
middel voor de kwaal. — Ik heb bevonden, schrijft 
hi j , da l , wanneer draden of blaadjes platina, iridium, 
of andere metallieke geleiders der clcctriciteit, die 
bij een Inmge temperatuur smelten , blootgesteld wor
den aan eeu temperatuur, welke het smeltingspunt 
nabijkomt, het metaal, nadat het in de lucht cn ge
durende verscheidene uren aan een clectrischen stroom 
wordt onderworpen| na de afkoeling, onder het 
microscioop een groot aantal scheurtjes vertoont, 
wuarvau vele tot het midden van deu draad reiken. 
Ook heb ik ontdekt, dat platina of alliage van pla
tina met iridum van zijn gewicht verliest bij bloot
stelling aau de hitte van een kaars, ja zelfs door de 
warmte van verhitte lucht; — dat het verlies zoo groot 
is, dat een waterstof gas vlam er groen door gekleurd 
wordt. Na eenigen tijd valt het metaal in stukken; 
daarom zijn draden of blaadjes van platina of platina 
en ir idium, zooals zij totdusver in den handel be
kend zijn, nutteloos tot het geven van licht door 
gloeiing: 

l o . omdat het verlies aan gewicht het duur en 
onverttouwbaar maakt en dc brander te snel vernie
tigd is ; 

2o. omdat de electrische weerstand door het 
gewichtsverlies verandert, en het lichtgevend vermo
gen voor de totale oppervlakte zeer sterk wordt ver
minderd door de breuken of scheuren. Ook wordt 
het smeltingspunt bepaald door de zwakste plaats 
van het metaal. 

„Door mijn uitvinding of ontdekking ben ik nu in
staat, om de beschadiging van het platina of zijn 
alliages tegen te gaan, en wel , door de inwerking 
van de atmosfeer weg te nemen. Een spiraaldraad 
van platina wordt in een glazen buis geplaatst; de 
einden gaan door den wand cn worden daar vast
gemaakt, terwijl de lucht uit het glas wordt ge
pompt. De platinadraden van de spiraal worden dan 
verbonden met een magneto-electrische machine of 
batterij, waarvan de sterkte van den stroom kan 
geregeld worden. Er wordt dan een stroom door 
den draad geleid, voldoende, om hem tot omstreeks 
150° Fahr. te verhitten. Gedurende tien of vijftien 
minuten wonlt hy op die temperatuur gehouden, 
de lucht en de gassen, in het metaal aanwezig, 
worden door de warmte uitgedreven of door de wer
king van het vacuüm verwijderd. Terwijl de lucht 
of de gassen uit het metaal strootnen, wordt de 
iwmp bestendig aan het werk gehouden, en nadat 
omstreeks l ö minuten verloopen zijn, wonlt dc stroom 
versterkt, zoodat de temperatuur ongeveer 300 Fahr. 
wordt, waarna zij weder gedurende 10 of 15 mi
nuten op deze hoogte gehouden wordt. I>e pomp 
blijft voortdurend werken, en de temjieratuur van 
de spiraal wordt bij tiisscheupoozen van tien of vijf
tien minuten verhoogd, totdat de heldere gloeihitte 

bereikt is, waarna het glas op het punt, waar het 
aan de |K>mp bevestigd was, woitlt samengesmolten. 

„De diaad bevindt zich nu in een volmaakt lucht
ledig, en in een totdusver onbekenden westand , want 
zijn temfieratuur kan nu lot een zeer schitterende 
gloeihitte worden opgevoerd, zoodat zij gelijkstaat 
met het licht van SS kaarsen, terwijl hetzelfde uit-
straliugsoppervlak /onder die behandeling slechts een 
licht van ongeveer li kaarsen zou geven. De draden 
hebben nu . nadat zij vau hun gassen zijn beviijd, 
een glans, die dien van zilver overtreft, en op geen 
andere wijze kan verkregen worden. Geen scheuren 
kunnen worden ontdekt zelfs nadat de spiraal meer
malen plotseling tot gloeihitte is verwarmd, en dc 
fijnste hnlans kan geen verlies in gevvirlitaantoonen, 
zelfs nadat tie draad gedurende eenige uren zonder 
oponthoud heelt gebrand. Ik heb verder ontdekt, 
dat, wanneer eeu mengsel vau platina met iridium 
met een laagje inagnesia-oxyde wordt bedekt en aan 
het omschreven vacuümproccs onderworpen, er een 
verbinding tusschen het metaal en het oxyde plaats
grijpt, waarbij het eerste merkwaardige eigenschap
pen verkrijgt. 

ïMet een spiraal, die een uitstralingsoppervlak van 
omstreeks 3/16 Eng. duim heeft, kan ecu licht verkre
gen worden, gelijk aan dat van 40 kaarsen, terwijl de
zelfde spiraal, niet met insflnnrii nrjdn bedekt, reeds 
zou miieiun, vóór het licht de sterkte van vier kaar
sen bail verkregen. De uitwerking van het magnesia-
oxyde is, dat de draad sterk wordt verban). Een 
spiiaal, van dezen draad gemaakt, is elastisch bij 
hooge gloeihitte. Ik vond, dat chemisch zuiver ijzer 
en nikkel, tot draden getrokken, na aan het va
cuüm proces onderworpen te zi jn, een licht kunnen 
geven, gelijk aan dat van platina in dc 0|>cn lucht. 
Koolstaaljes kunnen eveneens op deze manier van 
lucht bevrijd worden, en op een tStrsperatUOT wor
den gebracht, waarbij de kool zacht wordt, terwijl 
zij na afkoeling homogeen en ban) wonlt." 

Omstreeks dezen tijd openbaai-dc zich aan den uit
vinder een andere waarheid, namelijk deze, dat dc 
zuinigheid bij de voortbrenging van licht doorgloei
ing voorschrijft, om den wederstand tegen den elec
tlischen stroom van de gloeiende zelfstandigheid zoo 
groot mogelijk te maken. Hieromtrent schrijft de 
uitvinder: — Het is van belang om, in afwijking van 
de tegenwoordige practijk, waarhij lampen worden 
gemaakt, die slechts 1 of 2 electrische eenheden 
weerstandsvermogen hebben . Iam[>en te vervaardigen, 
die, wanneer zij een behoorlijk licht geven , minstens 
een wederstnndsvermogeii van 200 eenheden hebben. — 

De lamp, door den uitvinder op dezen trap van ont
wikkeling gebracht, is in de figuur afgebeeld: a is 
de brander of tot gloeihitte gebracht platina in den 
vorm van een klos die in de vacuümbuis ft wordt 
vastgehouden door een staafje ft', van hetzelfde ma
teriaal als de klos, vervaardigd. De vacuümbuis ft 
is ondersteund door het kastje k, en rondom de buis 
b bevindt zich een glazen stolp L Rinnenin het 
kastje /. bevindt zich een buigzame metalen lucht. 

kamer L, die zich in do glazen kast / opent, zoodat 
de lucht, wanneer zij door de warmte is uitgezet, 
1 • de luchtkamer kan treden en het buigzame weef
sel r met de daaraan verbonden deelen in beweging 
brengen. Indien de stroom, die om de klos a cir
culeert, te sterk wordt cn de laauite te uterk ver
hi t , dan wordt de lucht in het glazen kastje I uit
gezet cn daardoor een druk uitgeoefend op bet weef
sel x , tlat dien druk overbrengt op de veer 5 , waar
mede zij door middel van een pin is verbonden, en 
die veer van hel blok 0 verwijdert, waardoor de 
doorstrooming uaar den brander wordt belemmerd. 
De temperatuur in de stolp I wordt «ogenblikkelijk 
verlaagd, en de onderdeden hernemen hun normals 
positie, waardoor dc stroom door den brander naar 
5 en 6 weder wordt gesloten. Dit openen en slui
ten van den stroom is slechts voor een oogenblik, 
zoodat de lichtsterkte daardoor geen verandering on
dergaat, en er is geen gevaar, dat de brander te 
sterk verhit wordt. 

De lamp was na deze laatste vei beteringen tot een 
zeer voldoenden trap van volkomenheid gebracht, 
en de uitvinder aanschouwde met veel voldoening 
het resultaat van zijn arbeid. Ecu voor een had 
bij de vele moeilijkheden, die op zijn weg lagen, 
overwonnen. Hij had platina als zelfstandigheid voor 
verlichting van een toestand van betrekkelijke on
waarde tot een bijna volkomen staat gebracht. Hij 
was erin geslaagd, door een vernuftige pon bi natie en 
door eeu verbetering op het gebied der luchtponi|»en , 
om eeu vacuüm van ongeveer 1/1000000 atmosfeer 
te verkrijgen, en hij hnd een geiieiateur of electri-
citeit voortbrengende machine (want gedurende al den 
tijd dat hij met de lainjien bezig was, nam hij OOK 
proeven met dectro-magnctische machines) gemaakt, 
die bijna 90 procent van de kracht, welke zij van dc 
drijfmacbine ontving, in electriciteit omzette. In één 
woord, hij meende nu alle ernstige zwarigheden, 
die het succes van electrische verlichting in den weg 
stonden, te hebben overwonnen, en slechts betrekke
lijk weinige details van ondergeschikten aard bleven 
nog te regelen over, voor hij zijn laboratorium kon 
openen VOOT het publiek, cn het licht aan de wereld 
ten beste geven. 

Er had echter, omstreeks dezen t i jd , een ontdek
king plaats, die het systeem in den grond veranderde, 
en een groote schade bleek te zijn op den weg ter 
verkrijging der volmaakte electrische lamp. 

Terwijl hij op een nacht in zijn laboratorium zat 
na te denken over sommige nog niet afgewerkte de
tails, begon Edison in verstrooiing een stuk samen
gedrukt lamproet, dat h i j . met teer vermengd, in 
zijn telephoon gebruikt, tusschen de vingers te rollen. 
Verscheidene minuten lang waren zijn gedachten ver
af, terwijl intusschen zijn vingers mechanisch het 
stukje geteerd lamproet zóó lang uitrolden, tot het 
een buigzame draad was geworden. Bij toeval daarop 
starende, kwam het denkbeeld bij hem op, dat dit 
goede resultaten zou kunnen geven als brander, in
dien het gloeiend werd gemaakt. Weinig minuten 
later was de proef genomen en, tot voldoening van 
den uitvinder, met goeden uitslag, hoewel nog geen 
verrassende resultaten werden verkregen. De proef
nemingen werden voortgezet, met veranderde vormen 
en samenstelling der zelfstandigheid, en elke proef 
toonde aan, dat de uitvinder eindelyk op het juiste 
spoor was. Een klos katoengaren lag op dc tafel in 
het laboratorium. De uitvinder sneed daarvan een 
stukje af, plaatste dit in een groetje tusschen twee 
ijzeren tangen en zette deze in het fornuis. Het be
vredigende licht, met het geteerde lamproet verkre
gen, had hem overtuigd, dat kooldraden van een 
weefsel, zooals zij nog niet bij de electrische verlich
ting waren gebruikt, de verborgen middelen waren, 
om verlichting door gloeihitte volledig le doen slagen, 
en met deze overtuiging wilde hij de proef nemen 
op de verkoolde overblijfselen van een katoenen draad. 
Na verloop van een uur haalde hij den ijzeren vorm, 
die den draad bevatte, uil den oven, cn nam er 
het teere kool weefsel uit — alles, wat ervan was 
overgebleven na de heftige vuurproef. Hij plaatste 
de/en draad in een stolp eu verbond hem met de 
diaden, die in verbinding stonden met de machine, 
waarmede de electrische stroom wenl voortgebracht. 
Toal verwijderde hij dc lucht uit de stolp, en liet 
den electrischen stroom werken. Eu zie, hij wenl 
door een schoon licht verrast. Hij versterkt den 
stroom in de verwachting, dat de zwakke draad ieder 
oogenblik kan smelten; maar neen, de eenige ver
andering is een verscherping van het licht. Nog 
sterker wordt de stroom, maar de teere draad blijft 
ongeschonden. Toen laat h i j , met karakteristieke 
onsluimigheid, en in verbazing over dc sterkte van 
den draad, de machine met volle kracht werken, en 
bespiedt in gespannen verwachting het resultaat. Ge
durende een minuut of langer schijnt dc zwakke draad 
te worstelen met de kolossale hitte, die er doorheen 
gaat — een hitte, die den diamant zelfs zou doen 
smelten: eindelijk bezwykt hij en alles is duisternis. 
De krachtige stroom had den draad in tweeën gebroken, 
m ar niet, dan nadat hij een licht had uitgestraald 

ijk aan dat van verscheidene gaspitten. De uit

vinder haastte zich in^gespannen verwachting, om 
onder het uüci-oscoop*dezen wonderlijkeu draad te 
bespieden, oogenschijnlijk zoo teer, maar in werke
lijkheid veel onsmelf baardcr dan platina, dat zoo langen 
tijd beschouwd is als het moeilijkst te smelten metaal. 
Het onderzoek met het miscroscoop toonde aan, 
dat het oppervlak van den draad glad gepolijst was, 
terwijl de onderdeden onderling verlroiiden waren. 

Ook had hij opgemerkt, dat de draad een merkwaar-
digeu graad van hardheid had verkregen, vergeleken 
met zyn buig/amen toestand, vóór hij aau de wer
king van den stroom wenl onderworpen. Day cn nacht, 
nauwlyks met voldoende tusschen[loozen om een 
hartig maal te gebruiken of een korte rust te nemen , 
ging dc uitvinder met zijn pniefnemiiigeu voort, eu 
kwam hij van verkoolde stukkeu draad tot splinters 
hout, stukjes strooen papier, en verschillende andere 
zelfstandigheden, nooit te voren tot dit doel aan
gewend. De resultaten zijner proefnemingen toonden 
aan, dat de meest geschikte zelfstandigheid voor de 
verkoling en het lichtgeven door gloeiing papier 
was, bij voorkeur ter dikte van karton, maar ook 
in dunnere kwaliteit tot het doel te bezigen. Het fraaie 
der verlichting cn de stevigheid en onsmeltbaarheid 
van den kooldraad waren niet de eenige factoren dei-
nieuwe uitvinding, die het hart van Edison met 
blijdschap vervulden. Er was nog een zaak — niet 
de minst noodzakelijke, oendat zij niet met het Moots 
oog te ontdekken was — , en wel die van een ge-
schikten cn gelijk matigen wederstand tegen den elec
trischen stroom. De pogingen van den uitvinder, 
om hiermede te slagen, waren van het eerste oogen
blik af, dat hij de zaak ter hand nam, de moei
lijkste geweest, «ui zonder succes in dit opzicht was 
de oplossing van het vraagstuk der electrische ver
lichting door gloeiing niet verzekerd, zelfs al was 
aan alle andere noodzakelijke eigenschappen ten volle 
voldaan. 

Terwijl wij de tientallen van genomen proeven, 
sedert de ontdekking, dat het koolwecfsel van een 
klein stuk papier of draad de beste zelfstandigheid 
ter voortbrenging van licht door gloeiing was, met 
stilzwijgen voorbijgaan, komen wij tot de beschouwing 
van de wijze, waarop thans in het laboratorium 
die stof wordt geprepareenl. 

Met een hollen stempel van voldoende grootte 
wordt uit een stuk Bristol kartonpapier een stukje 
gesneden, in den vorm van een miniatuur-hoefijzer, 
ongeveer '2 Eng. duim lang en { duim breed. Een aan
tal dezer stukjes worden plat op elkander gelegd in een 
gegoten-ijzeren vorm, en tusschen deze stukjes in 
ligt telkens een blaadje dun papier. De vorm wonlt 
dan dichtgemaakt en in een oven geplaatst, waarin 
hij langzamerhand wordt verhit tot een temperatuur 
van omstreeks 600 gr. Fahr. Daarbij ontsnappen de 
vluchtige bestanddeelen van het papier. Vervolgens 
wordt de vorm tot bijna witgloeihitte verwarmd, waarna 
hij uit den oven genomen en zachtjes afgek'Wd wordt. 
Bij het openen van den vorm vindt men de verkoolde 
overblijfselen van het kleine papieren hoefijzer, die er 
zeer zorgvuldig moeten worden uitgenomen, zal het 
niet in stukken vallen. Nadat het hoefijzer uit den 
vorm genomen is , wonlt bet in een kleine stolp ge
plaatst en verbonden met de draden , die naar de drijf-
machine leiden. De stolp wonlt dan in verbinding met 
een luchtpomp gebracht, en deze in werking gesteld 
ter verwijdering der lucht. Is dc stolp luchtledig, 
dan wonlt zij dichtgemaakt, en de lamp isvoorge-
bruik gei'eed. 

Ten aanzien van de compleete lamp valt op te 
merken, dat zij geen ingewikkeld reguleertoeste] 
heeft, wat onafscheidelijk van de vroegere proeven 
van den uitvinder was. A l het werk, door hem 
aan regulateurs besteed, was geheel nutteloos, want 
hij heeft later bevonden dat zij volstrekt noodeloos 
waren, evengoed als een vijfde wiel aan een rijtuig. 

Hij bevond, dat de electriciteit met nauwkeurig
heid kan geregeld worden aan het centrale station, 
evenals uu de drukking van het gas. Door zijn 
systeem van verbinding der draden heeft het uitdooven 
van sommige brandeis evenmin invloed op de lirht-
sterkte der aderen, als het uitdooven van hel/elfde 
aantal gasbranders invloed heeft op de andere pitten, 
die uit dezelfde buizen gevoed wonlen. De lamp is 
nu op het toppunt van eenvoudigheid gebracht, en 
naar het beweren van Edison is het bijna onmoge
lijk, om nog meer vereenvoudigingen aan te brengen. 
De kosten van aanmaak bepalen zich tot 25 Amerik. 
centen, (ƒ0 ,69*) , waarvoor men een tafellamp heeft. 
Voor kandelaars zou zij alleen bestaan uit de stolp en 
den knolhoef, de laatste verbonden met de draden, die 
naar dedrijfmaehine in een centraal station loepen, mo
gelijk ecu halve mijl ver; — de draden kunnen door de 
gaspijpen worden geleid, en in w-rkelijkheid bestaat dus 
de eenige wijziging, noodzakelijk om een gaspit in een 
electrische lamp te veranderen , daarin, dat draden 
door de guspyjien worden aangebracht, de gasbrander 
wordt afgeschroefd en vervangen door het boven om
schreven eenvoudig toestelletje. Ofschoon de plans 
voor algemeene electrische verlichting volledig zijn uit
gewerkt, willen wij ons bepalen tot de hoofdtrekken. 
Men zal de ligging vnn het centrale station in groote 
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steden zoodanig rnoeten kiezen, dat ieder station 
voorziet in de behoefte van een oppervlakte van onge- I 
veer een-derde mijl. In ietier station zullen, neemt 
men aan, een ol' twee machines van kolossaal ver- j 
mogen moeten werken, die verscheidene kleinere 
machines in beweging zullen hebben tc brengen, | 
waarvan elke ongeveer "»0 lumpen kan voeden. De 
eerste proefnemingen van Edison tot het maken vau 
machines voor het opwekken van den electiischeii 
stroom slaagden niet naai- wensch. Zijn eerste toestel 
had den vorm van een groote stemvork, waarvan 
de einden door de polen van een sterken magneet 
in een vibieeieude beweging werden gebracht. De 
trillingen konden door liet rek kei ijk weinig krachtsont
wikkeling worden teweeggebracht Verscheidene we
ken werd li iet deze machine gewerkt, doch zij bleek 
niet aan de eist beu te voldoen, en werd toen terzijde 
gelegd. Daarop volgden een aantal andere vormen, 
die eindelijk leidden lot den thans gebruikten. Wan
neer men het beginsel kent, dat aan alle elcctro-
magnetische machines ten grondslag ligt , n.l . , dat 
de stroom wordt voortgebracht door de omwentelin
gen van magneten dicht bij elkander, zal het niet 
moeilijk zijn, om in hoofdzaak te begrijpen, hi>e de 
machine werkt. 

De generateur of tie faradic-machine , zooals Kdison 
ze noemt ter eere von Faraday, bestaat uit twee 
verticale ijzeren kolommen, 3 voet hoog en 8 Eng. 
duim iu tliam , omwonden met een dikken tl raat l , 
en rustende op voetstukken, die de magnetische ïw-
len vormen. Op ecu as, die zich vrij kan bewegen 
tusschen tie polen, bevindt zich een cilindrische hou
ten kern , die parallel met tie as met tijm r ijzerdraad 
is omwonden. Wanneer dese cilinder in snelle wen
telende beweging tusschen de magnetische polen wonlt 
gebracht door middel van een riem, die bewogen 
wordt door een machine, dan worden in deu draad 
die om de kern is gewonden , sterke stroomen elec-
triciteit opgewekt, die door de draden naar de elee 
trisebe lampen worden overgebracht 

Door eene andere constructie verkrijgt men een 
electi ischen moteur, instaat, om lichten arbeid 
te doen, zooals b.v. het drijven van naaimachines 
en het pompen van water. Deze vorm maakt 
een deel uit van het systeem van Óen uitvinder, 
en kan gebruikt worden met of zonder eloc-
trische verlichting. Om een gewone naaimachine 
in beweging te brengen, wordt slechts zooveel elec-
tricitcit vereiseht, als noodig is voor een eleetrisch 
licht van dezelfde sterkte als een gaspit. Ter toe
passing op de naaimachine heeft tie huisvrouw niets 
anders te doen, dan de laatste door middel van 
een kleinen drijfriem te verbinden met don gene
rateur, en daarna door het drukken op een knopje 
den electrise beu stroom op te wekken. De onkosten 
zijn dezelfde, als voor een eleetrisch licht vereischt. 
Het toestel tot het meten van de in elk huisgezin 
verbruikte electriciteit is zeer eenvoudig, en bestaat 
uit een chemisch-electrische cel en een kleinen spiraal, 
zich bevindeade In een doosje ter halve grootte van 
een gewonen gasmeter, dat evenals deze op elke 
plaats in huis kan worden neergezet. De meting 
geschiedt door den neerslag van kopenleeltjes op 
i-eii kleine plaat in het celletje, welke neerslag 
wordt veroorzaakt door het passeoren van tien elec-
trischen stroom. Na bet einde van zeker tijdperk, 
b.v. een maand, wordt dc plaat door deu beambte 
naar het centrale bureau gebracht, waar de neer
slag wordt gewogen , en volgens een eenvoudige bere
kening de hoeveelheid verbruikte elect riciteit gecon
stateerd. 

Behalve de verseJnJlende boven omschreven onder* 
deelen van het systeem, zijn er een aantal andere 
details, die, ofschoon niet zoo belangrijk, toch 
volstrekt niet gemist kunnen worden bij het op
maken van een volledig plan voor zuinige elec-
trischc verlichting. Een beschrijving dezer laatste 
details geven we niet, omdat tot juist verstand 
daarvan technische kennis van de wetten der elcc-
triciteit onontbeerlijk is. liet geheele stelsel is zoo 
ingewikkeld, dat men zich verbaast, hoe een enkel 
man in een zoo ko i l tijdsverloop van vijftien maanden 
dat alles beeft kunnen ontwerpen en volmaken. En 
de verwondering wonlt nog grooter, als men west, 
dat Etlison in die periode nog den tijd vond, om 
andere uitvindingen te doen. Een zesduhMe tele
graaf, of een toestel om Op één telegraafdraad te
gelijkertijd en in verschillende richtingen zesdépêches 
te verzenden, kwam totstand gedurende de ont
wikkeling van het stelsel der electrische verlichting, 
en het patent daarvoor is zeer kort geleden ver
band. Verschillende nieuwe en belangrijke verbete
ringen in zijn telephoon, waardoor het nut dier 
uitvinding zeer is gestegen, getuigen evenzeer voor 
zijn ijver en de veelzijdigheid van zijn genie. 

Berichten en mededeelingen. 
B I N N E N L A N D. 

's-Gravenhage. Door den Gouverneur-Generaal 
van N«Ierlandsch-Gost-Indië zijn de volgende beschik
kingen genomen: 

benoemd: tot sdspirant-ingenieur van den Water
staat A . F. O. Mallinckrodt, daartoe ter beschik
king gesteld; 

ontslagen: eervol, uil tien dienst tier llataviascbe 
havenwerken, met I Februari 1880, de 3e werk
tuigkundige II. J. Miilholluud : 

verteend: een tweejarig verlof naar Europa, we
gens ziekte, nan den ingenieur l e klasse voor het 
vak van scheepsbouw bij het Marine etablissement te 
Soerabaia A . P i j l , eu aau den ingenieur '2e klasse 
bij de Staatss'ioorwegen op Java J . M . Sweep; 

belast: met de function van chef der 2e afdee
ling (geografische dienst) van het departement der 
.Marine, de directeur van het magnetisch en meteo
rologisch observatorium te Batavia Dr. P. A Hergsma. 

— Hij beschikking van tien Minister van Water* 
lerstaat, Handel en Nijverheid, van 20 Januari 1880, 
lit. F , zijn bij den aanleg van Staatsspoorwegen: 
Iii • •• mu-uid: lol ..ji/ieliier 3de klasse. I'. Dorren* 
boom en ('. I. Smith; tol opzichter 4de klasse, J. 
\ V . Sdiefielaar; 2o. bevorderd, lot bouw-en werk

tuigkundige 1ste klasse, waarnemende den dienst van 
sectie-ingenieur, tie bouw- en werktuigkundige 2de 
klasse K . H . van Brederode; tot sectie-ingenieur, de 
ad ju riet-ingenieurs A . J . F . G. M . Verheijen en I. 
A. Undo; tot opzichter lste klasse, de opzichters 
2de klasse J . L . Terneden, .1. II. Dunner, J . C . 
Mak, II. Pabbruwé, II. II. Nijnieijer en J . A . II. 
Crollaer; tot opzichter 2de klasse, II. T . Kloinpê, 

C. W . D. Broman en II. II. van Wsehuisen; tot 
Opzichter 3de klasse, J . A . Fricke en G. I I .deBie ; 
tot opzichter 4de klasse, de opzichter 5de klasse P. 
Kaan. 

— Bij beschikking van 3ü Januari 1880, no. 
48, aftleeling Handel cn Nijverheid, is aan C. de 
Groot, te l'upetnlrecht, tot wederopzegging, vergun
ning verleend voor een stoouisleepdieiist op alle stroo
men, rivieien eu kanalen van Nederland waarsleep-
booten worden toegelaten. 

— Bij beschikking van den Minister van Koloniën 
van tien 4 0 0 0 Februari is de heer D. Croll J r . , in
genieur bij tie Koninklijke Nederlandsche Stooinbool-
maatschnppij te Amstenlam, gesteld ter beschikking 
van den Gouverneur-Generaal van Ned. Indie, om 
tijdelijk te worden benoemd tot .chef-werktuigkundige 
bij de Batnviusche havenwerken. 

— In de vergadering van het Koninklijk Instituut 
van Ingenieurs, op 10 dezer te houden, worden onder 
andere tie volgende stukken ter tafel gebracht, als ; 

Brief van het lid C. de Bruy i i , len geleide van 
hij hem ontvangen stukken betreffende het verslag 
der commissie belast met het voortgezet onderzoek 
naar tie wcnschelijklieid eu mogelijkheid der invoering 
van een normaal steenlorinaat liiertelatnlc. 

Brief van het lid Jhr. J . R. T, Or t t , naar aan
leiding van bet iu de vorige vergadering verhandelde 
over de onderzees*:he oeververdediging. 

Beraadslaging over tie mcdedecling van het lid A. 
Huet , over de verbinding van Amsterdam met den 
Boven-Rijn. 

Mededeeling vnn het lid C. L . R E. Menges over 
een nieuw systeem van electrische verlichting. 

Brief van het lid J . D. C. M . do Roos teu geleide 
van eene mededeeling over een instrument, bestemd 
tot het berekenen van de uitkomsten van waarna 
iningen, die met behulp van zei (regis tree rende werk
tuigen verkregen zijn. 

Mededeeling vuu het lid J . M . Tclders over dc 
hertelling van een geiin'tx-ldeti duikel iu den Staal — 
spoorweg van Arnhem naar Nijmegen. 

Brief vau den heer C. R. van Ruyven, le Deven
ter, ten geleide van eene beschrijving zijner uitvin
ding: ibet stunrtoestel voor spoortreinen". 

— Fiudeiijk is iu zake de verhooging van den 
Lekdijk door de hoogste autoriteit eene beslissing ge
nomen , die ieder voorstander van handelen zal ver
blijden. Bij koninklijk besluit van 1 dezer is beslist, 
dat de door Gedeputeerde Staten van Utrecht bevolen 
verbooging van tien Lekdijk-Rovenilaius geen uitstel 
kan lijtien. Welke bezwaren bet college van dijk
graaf en hoogheemraden nu nog ook moge opwerpen, 
de verheuging kan het niet tegenhouden — althans 
wanneer een koninklijke beslissing nog iets beteekent. 

—- Door d« Nederlandsche Commissie voor de 
Internationale Ten toonstelling te Melbourne, in dit 
jaar te houden , is dezer dagen eene circulaire iu het 
licht gegeven, houdende de definitieve bepalingen, 
betredende de verzending en étalage tier goederen, 
inrichting der afdeeling, kosten der lentoonstalling 
enz. Zi j , die van deze circulaire wenschen kennis te 
nemen, kunnen daarvan hij den Secretaris det* Ka
mer van Koophandel en Fabrieken te hunner plaatse 
ecu exemplaar bekomen. 

De Minister van Waterstaat enz. heeft aan 
het centraal-bestiiur van het Algemeen Netlerlandsch 
Werkliedenverbond, op het bekende adres vnn dat 
bestuur, o. a. geantwoord, dat bij leveringen voor 
Nederland en zijne koloniën zooveel mogelijk de be-
langen der Nederlandsche industrie zullen worden in 
' toog gehouden; dat evenwel gegoten-ijzeren koe
pels voor pantseringen ter verdediging van de mon
den van zeehavens lotbeden door Nedei landsclie fa
brikanten niet kunnen geleverd wonlen, maaralleen 
door den fabrikant Griison, te Buckatt, die dit door 
kostbare proeven omtrent de deugdelijkheid van 't vol
gens zijne vinding vervaardigd materieel beeft gestaafd. 

Amsterdam. In het Zondagsblad van het 
Nieuws van den Dag geeft de heer ,1. G. Jager 
iu bedenking , op tie eerstvolgende algemeene verga
dering der Aiiisterilumsolio Kanaalmaatschappij het 
volgende besluit te nemen, teneinde tot een schik
king met tie Regeering te komen : 

l o . aau de Rogccring voor te stellen den fatalen 
termijn voor het vervallen der concessie, bij de wet 
bepaald op 1 M e i , eenige maanden te verlengen; 

2o. anu de aanbieding om de bezittingen der Ka
naalmaatschappij over te dragen legen de door de 
Regeering nangehodeu uitkeering, de voorwaarde tc 
verbinden, dat tie staat tegenover de gemeente A m 
sterdam en tie provincie Noord-I lollnnd de verplich
ting op zich neme nimmer kanaal-, sluis- of haven
gelden te hellen, waartegenover dc KanaalmaalscJinppij 
tegen een som, in totaal niet te boven gaande een 
kapilaalswaanlc van twee millioeu, zich zal trachten 
te verslaan met bet Gemeentebestuur van Amsterdam 
en tie Provinciale Stalen van Noord-Holland, 

Zoodoende — zegt de heer J . — zal worden 
verkregen: 

dat de Staat in ' l bezit komt der kanaal- en ha
venwerken; dat de aandeelhouders den prijs liekometi, 
door de directie voorgesteld; dat Amsterdam en 
Noord-Holland de vrije viuirt zich verzekeren, en dat 
die vrije vaart volgens de oorspronkelijke bestemming 
van bët Noord zeekanaal zelf een feit wordt. 

— Dezer dagen werd in tegen woonligheid van 
eene kleine schare belangstellende vrienden het stof
felijk overschot van Barend te Gam.pt op de Oost er-
bogruufpluats opgedolven eu overgebracht naar eene 
plaats, waar de genegenheid vau vrienden en kunst-
broeders hem een eigen graf had bereid. 

Een eenvoudige lijkstoen, waarop de naam vau 
den eens zoo bekwamen dierenschilder gebeiteld staat, 
wijst thans de plaats aan waar Te Gempt rust. 

— Hij do rog''liligseoinmissie voor de in Arti te 
houden tentoonstelling van voorwerpen van goud- en 

zilversineedkunst of drijfwerk uit vroegere eeuwen 
alkomstig, zijn zooveel toezeggingen tot inzending 
ontvangen, dat thans reeds lo voorzien i s . dal deze 
tentoonstelling uitmuntend slagen zal. 

Den 10den Februari lieginl tie termijn tot ontvangst 
lier tentoon te stellen voorwerpen, 

s H e r t o g e n b o s c h De ingenieur J . van der 
Elzen heeft zich tot den Minister van Waterstaat, 
Handa] en Nijverheid gewend, om concessie voor don 
aanleg vnn een stoomtramweg van Waalwijk—Tilburg. 

Zooals bekend is , beeft tie heer Van der Elzen 
van Gedeputeerde Stalen vau Nooitl-Brabant reeds 
vergunning verkregen om gebruik te kunnen maken 
van dc bermen van den provincialen weg, en van tie 
gemeentebesturen van Tilburg en Waalwijk van de 
gemeentewegen. 

— Volgens hel voorstel van Gedepuleorde Staten 
zal de bijdrage der provincie van één milliocn iu de 
kosten van verbetering van den waterstaats-toestand 
alhier aan hel Rijk , verleend wonlen onder de vol
gende voorwaarden: 

Dc bijdrage wordt verleend in de overtuiging, dat 
met de werken uiterlijk in 1881 zal aangevangen 
en die met bekwamen spoed zullen uitgevoerd en 
die werken op zoodanige wijze zullen aangelegd wor
den , dat met grond te verwachten i s , dat bet be-
oogde doel zal bereikt wonlen, en onder voorwaanle, 
dat vooraleer tot 'Ie uitvoering worde overgegaan, 
belanghebbenden in de gelegenheid gesteld wonlen 
van de ontwerpen kennis te nemen, teneinde de be* 
zwuren, die zij mochten hebben, ter kennis van de 
Regeering te kunnen brengen. 

De M a l i n g der bijdrage geschiedt in vier termijnen. 
Het eerste één-vierde der bijdrage zal in 's Rijks 
kas gestort wonlen, binnen drie maanden nadut de 
overlaat bet Klooster en de Dreumolschc overlaten 
zullen gebracht zijn opliet |n>il, overeenkomende met 
de gemiddelde hoogte van de bestaande kade van 
den polder van Hoert! waart len langs tie rivier de 
Waal aan de zijde van de aansluiting, liet tweede 
één-vierde gedeelte der bijdrage, binnen drie maanden 
nadat de Heeivw aardse he overlaat op liandijkshoogte 
zal gebracht zijn, Het derde één-vierde gedeelte der 
bijdrage binnen drie maanden nadut op eene vol
doende wijze tal voorsten zijn iu de afwatering der 
gronden, die langs het Oude .Maasje gelegen zijn en 
op hot Oude Maasje en de Donge hun water afvoeren. 
Het vierde 1/4 gedeelte tier bijdrage binnen 3 maan
den na de voltooiing van al de werken. 

B r e d a . Door de boeien s. Brons alhier en Jos. 
Levelt te Rotterdam, concessional iswti voor den aan
leg eu tie exploitatie van den stoomtramweg Bre
da—Oosterhoul en Geertruiden berg, waren ruim 
vier maanden geleden , ingevolge voorschrift van hunne 
concessie, aan den Minister van Waterstaat de plans 
en toeken'ingen ingezonden. Daar er van het Mi
nisterie geen venier bericht ontvangen werd, Dok
ken de Kamers van Koophandel te Breda en te Oos-
terhout zich de zaak aan en op 3 ' Dec. II. zonden 
deze Kamers afgevaardigden naar den Minister, die 
hun ulle gewensebte information gaf; doch dc con
cession arissen bekwamen noch eenige schriftelijke me
dedeeling, noch ontvingen de plans terug. Na lang 
wachten kwam men op het vermoeden dat eenig 
verzuim had plaats gehad, tui bij onderzoek (waai bij 
de concessionarissen vanwege het Ministerie van Wa
terstaat alle bereidwilligheid ondervonden) bleek nu, 
dat de Minister reeds op 3 December 1879 aan het 
adres vau de heeren S Brons te Kralingen en .1. 

Levelt tc Rotterdam per llollaiidsohe spoor versooden 
had een ro l , bevattende de plans en teekeningen 
dier heeren , benevens een schrijven van tien Minister. 
Het schijnt, dat dc ipoorwegmaatschappij <le gea
dresseerden niet had kunnen vinden- en eerst op 29 
Januari II. werd de rol met de papieren hun ter bautl 
gesteld. Was al voor den vervoerder het adres niet 
duidelijk genoeg geweest, daar dc stempel van het 
departement van W'utcrstuat op de rol stond, had 
deze aan den afzender kunnen teruggezonden zijn, 
in welk geval niet zoo groot oponthoud zou teweeg 
zijn gebracht. 

V l i s s i n g e n . De beer B. Rodenhuis is tot di
recteur vun de nieuwopgeriehte >Export-maatschappij 
voor Zeeland" benoemd en verlaat daardoor zijne 
tegenwoordige betrekking bij de Stoomvaartmaat
schappij i Zeeland i 1 1 

H e u s d e n . In tie luiveringskaroer der gasfabriek 
had Zondag jl. eene ontploffing plaats, waardoor tie 
muren van dit lokaal werden uiteengeslagen. 

W i n t e r s w i j k . Op een leening van ƒ 8 0 0 0 , 
uitgeschreven door de heeren Van Nagell en W i l l i n k , 
ter goedmaking van voorloopige kosten van den lo-
caaJ-epoorweg Wintej-swijk—Hengeloo en Winters
wijk—Zevenaar, is voor meer dan f 30,000 geteekend. 

— Wij ontleenen het volgende aan de Middel-
burgsche Courant: 

•Met den aanstaanden zomerdienst zullen in de 
treinen Vlissingen—Venloo dienst doen zoogenaamde 
Pulluiau-hotelrijtiiigen. De Pullman Palace Com-
pang zal er drie afstaan aan de Exploitatie* maat-
schappij, om daarmede gedurende BOS maanden 
proeven te nemen. 

»Dc reizigers, die van zulk een rijtuig wenschen 
gebruik te maken , zullen hoven den gewonen vracht
prijs iets moeten betalen. Dit Iwdrag zal echter 
zeer gering zijn. De aankoopprijs van zulk een 
rijtuig is niet gering; men schut dien op pl. m. 
f 30,000. Desniettemin schijnen deze rijtuigen vooral 
in Amerika, waar ze sedert een tiental jaren dienst 
doen, wel hunne rente op te brengen. 

»De proeven op de Staatsspoorwegen genomen met 
de verwarming van rijtuigen volgons bet stelsel 
Belleroche zijn wel gestaakt, raiar zullen waar
schijnlijk worden voortgezet; van geheele mislukking 
kan dus nog geen sprake zijn. 

»Wat de verwarming inet gas betreft , deze wordt 
door tie uieosic deskundigen tot dusverre ongeschikt 
geacht, vooral met het oog op de ongelukken die 
zouden kunnen omstaan bij ontspringen. Het water 
beschouwt men vooralsnog nis het verkieslijkste. 

Goor. De Twentsche stoombleekerij zal over 
het nfgcloopoii jaar uitdeden 17 pCt., zijnde alzoo 
f 170 per aandeel vun ƒ 1000. 

\iiiikoinIi^iii(rpu van AaiihestetlinïeiL 

Maandag, W l>br. 
Vlijmen, te 10 uren, door liet gemeentebestuur: 

het oprirhten eener onilerwljzerswoning te Haarsteeg 
(gein. Vlijmen). Inl. ter secretarie en bij den opzichter 
J . W. vau Engelen. Aanw. te 0 uren. 

Ilirhaherii, te 12 uren, door het college van da-
gelijksch bestuur vau de banue Haringkarspel, bij N . 
Go vers: bet vernieuwen van 41105 M . straatwerk, be
nevens het maken van 2418 M . begritiliug der wegen. 

itoin-ift.no, te 12'/. uren, iu het buis van arrest: 
dc levering van 0000 M . blank linnen, breed 0.84 M . 
BOO M . idem, bieed O/.IO M . , 2200 M . idem, breed 
1.00 M . . volgons monster, ged. '80, voor den arbeid 
der gevangenen In de cellulaire gevangenis. 

'-e ide n . tc IJ uren, door liet genicenteb'Stuur: liet 
aantrekken vau ecu gedeelte van hel Raamland, langs 
den straat weg buiten de Utreclitschebriig, bij den 
R'onihurgtrpolder. 

lm->ierd«m, te VU tiron, door do Hol! . IJzcren-
spoorwtigmaateobappil, in Het Vosje: het maken van 
een houten goederenloods cn bestraten van een ge
deelte Motions terrein op het station Castricum vsn 
den Noordliollnntischeu Staatsspoorweg.Raming/)GOO. 

lii «Hingen, to 6 uren, door de comm. voor de gas
fabriek: de levering van 100,000 H L . Eng. gaskolen. 

w Inst-hoien: het doen va ii eenige binnen verf werken 
iu 2 woonhuizen. Iul . bij den opzichler van den 
prov. waterstaat L . Edens. 

Illnadag, 10 Febr. 
«- lUe- , te 11 uren, door het ministerie van marine: 

het bouwen en leveren van 2 loodskotters, met be
schieting en maslgestel, van 20 M . 

*Min-r|»-iii-se, te 11 uren, door hot bestuur der 
waterkeering van liet cal. waterschap Sch<T|>cnisse: 
het verdedigen van tien uudorzeescheii oever door 
bczinking eu steenbostorting aan de waterkeering van 
hel waterschap. 

H e i n . ie 12 uren, door deu directeur van 's Rijks 
ceutraal-itiagazijn vau militaire kleeding, uitrusting enz.: 
tic levering ran 11,000 ramen van build ijzer voor eenmans 
ij'.eren bedkribben, ten behoeve van het nachtleger 
hij de korpsen, ia 11 perc. 

i.tiii-diijnrii, te 12 uren, door het It. K. narocb. 
kerkbestuur van O.-L.-V.*Hemelvaart, in Het Wapen 
van Loosduinen: het bouwen vnu een nieuwe kerk 
met pastorie. Inl. bij den architect E. J . Margry, tc 
Rotterdam. 

r o l l e n (op de Veluwo), (e 1 uur, door den notaris 
Colen brander, in do boesohen achter Vees huisen: het 
omspitten van de Krommekamp bij Klein-Veenhuizen. 

Utrecht, te 2 uren, door tic maatschappij tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aan het cent raai bureau: het 
met keien bestraten vnu een gedeelte van het met 
Uselsteon bevloerde perron op hel gemeenschappelijk 
stal ion bij do Delltsehcpoorl te Rotterdam. Kamiug 
/ 18,100. 

Kaïterdam . in het Timmerhuis, lo. de levering in 1 
perceel, van 2S partijen iepen SOU ten brugstrooken 
voor rij voeringen, le zamen be vattende 4872 stuks; 
Be. de levering vau tot uitbreiding der drinkwater-
leiding beacnengde gegotee*inejren buizen, tot een 
gezamenlijk gewicht vuu Di),4ö7 K G . 

Mlddt liturg . bij tien oppercommies vsn den poider 
Walcheren: do levering vau SO M onderhnudsgriut, 
vóór 1 Mei '80. 

nUSHWaaskfjeeei. ter secretarie van Dantumadeel: do 
levering van 100 stère zuiver güwnsschen riviergrint 
en 3(H) stère vau slag gezuiverde macadam. 

uiini.it.iK, i i retor. 
Vllage, te 11 uren, door het min. van marine: de 

levering van lo . karl- eu zeildoek, 2o. bram zei ld ook 
no. 2. 

'••Ilage, te 12 uren, tloor het miuistcrie van water
staat, ten behoeve der Staatsspoorwegen: l o . het 
leveren van 02,200 grenenhouten dwarsliggers, in 3 
perc. Raming: perc. 1 ƒ 5 3 , 5 0 0 ; perc. 2 /49 ,000J 
perc. 3 / 40,000; SO. het maken, leveren en opstellen 
vau eene draaischijf van 13.50 M . middellijn, ten be
hoeve vau den spoorweg Nieuwedicp-Anisterdam. In l . 
hij deu hoofd i n gun ie ii r te Amsterdam. Raming ƒ4700 . 

T i e l , te 1 uur, tloor hel gemeentebestuur: het dn-
gelijksch onderhoud van de wegen en voetpaden tot 
tleze gemeente behoorende. 

Zlerlkz.ee, te VU uren, door het gemeentebest.: de 
levering vau 10,000 stuks keien. 

IK.u i l r i . lB t - , SS l .hr 
'a-llagr, te 11 uren, tloor het ministerie van marine: 

het maken vau een woongebouw voor den dienst der 
verlichting bij den Nieuwen Waterweg aan den Hoek-
van-lloHnnd, mot tien aankleve van dien. Aauw. <J 
Febr., van 11 — 1 uur. 

Grldrrinal-ien, te 11 uren, door het polderbestuur, 
bij J . M . M . Verstegen: de levering van 500 store 
grove grint. 

t rn i i em. tc 1 uur, door ilcu burgemeester: dc le
vering en liet planten van hoornen en heesters langs 
de buitenwegen, singels, pleinen eu op dc nieuwe 
begraafplaats hij Moskowa. 

Haarlem, te 2' , uren, door burg en weth,: het 
bonwen van eene kamer met bijbehoorende werken 
aan tic gemeentesecretarie. Aanw. dagelijks, tusschen 
8 on 10 uren. 

limlerdam, te 3 uren, door den bouwmeester A . 
O. Üli-ijs: het sloopen van het perceel no. 21 aau de 
Reestraat, aldaar en het daarterplaatse bouwen van 
een winkel- en woonhuis voor T. H . de Jong. Aanw. 
te 11 uren. 

VrUdag, IS l'ebr, 
Crenliigen, te 12 uren, door het prov. bestuur: het 

makeu van paalbeheiingen met aardtalud daarboven, 
tot het horstelleu van (Ie kananlgloniiugeu langs de 
wegen en jaagpaden lo . van Groningen naar Ulrum 
en vun Onderdendaiu naar Uithuizen, 2o. van Gro
ningen naar Btfooboe, in 2 perc. Inl voor perc. 1 
bij dc opzichters '1'. Bos, te O aderden dam en II. 
Roolsinau, te Loppcrsum, voor perc. 2 bij dcu op
zichter A . Schotanus, tc Zuidhorn. 

Vllage, te I uur, door het ministerie vsn water 
slaat, ten dieuste van de Rijkstelegraaf: de aanleg 
eener telegraaflijn met één draad van Amsterdam over 
Hilversum tot den Nederlsnilsclien I 'eutraalspoorweg 
bij het fort Blauwkapel Rassii ig/8890, 

Zaterdag, 14 » b r . 
--Ilu-rh. te 10 uren, door burg. cu weth.: het 

makeu vsn een gebouw met aauhooreti van dien voor 
gymnasium, op het terrein teu oosten van het Nacht r-
gaalslanntjo, aldaar, waartoe do fnudittueuteii bereids 
gelegd zijn. Inl. bij den geinceatearchiteel. Aanw. 

! 9 Febr., te 11 uren. 

| Klaveren , te 11 uren, op het watersrhapshuis van 
, Hcmelumer-Oldephacrt en sanhojorlge ZoadySOni lo. 

a. het maken vau 159.80 M . lengte steeuglooiitig, aan 
: eu ten noorden van het dijkuik „de Duizendlallen", 

tusschen het Roode-Klif en Staveren . net verbooging 
eu verzwaring en vcraudoriug der richting van dcu 

l ? l , , l g | ig(-cndcn dijk; het maken van een rijweg; hot 
•rlioogc" der hennen. zoomede het opruimen van de 
Islnaiide paalhoofden nevens „tic Duizendtallen" en 
I j uiakcn van twee steenen hoofden aldaar, ieder 
E g 40 M . , in één perceel; 4. bel lereren van 906 
( t ( V U 2000 K.G.) brik, in IS partijen: één van 

| en zeventien ieder van 50 last; e. het leveren van 
U 5 last (vrm 2000 K.G.) suilenbasalt, i " één perceel; 

iet levereu vun 25 M 3 . grint, in één perceel; 
a. bet opruimeu en wedorzettt u van het zuidelijkst 

Ejeelte stccuglooiing. laag 80 M . , aau het dijkvak 
lesloot*', tusschen Slaveren en Motkweruuiersluis, 

, het verhoogen eu verzwaren van den nevenslig-
_ndc dijk, in één perceel; *. hel leveren van 100 
| s t (van 2000 K.G.) brik, iu twee partijen, ieder vnn 
I) last; e. het. leveren van 310 last (van 2000 K.G ) 
mlenbazalt, iu één perceel; 3o. d. eonige gewone 
iilcrhoudawerken aan de zeeweringen des water-

-dSapS. tusschen het Roodc-Khf SU de Hek , hennor-
jen Workum, scheidende «1st watcr-chap van W'ou-
..radocls-Ziiidcrzoodijken, beslaande hoofdzakelijk i n : 
jistaanviill' n , herstellen en aanstoppen van steenglooi-

ui, teerwerk euz. in één perceel, benevens Int 

douwen cn verbeteren van gedeelten waalpaal 
teugel, ten zui 'en en Boorden van Staveren, in twee 
eroeeleni b. loveren van 40 last (vaa 9000 K.G.) brik 
oor reserve, in één perceel;' c. leveren van 60 M ' . 
t int , in één perceel. 
' ui.iirlii», le 12 nren, in Het Wapen van Runrloo: 
,rt bouwen van een woonhuis in het dorp, met bij-
vering van nagenoeg alle materialen. Inl. bij tien 
luwopzichter II. Enklaar. Aanw. 6 SU 7 Febr., van 
—3 uren. 

I (recht, tc 1 uur, OOOC burg. cu weth.: tic levering 
.ui brandstoffen, ten behoeve tier verschillende ge-
ïeeiiteiiirichtingon, voor do maanden Febr, Maart 
•n Apri l '80. 

Üleoshl . te 2 uren, door tie Maatschappij totexpl. 
ftn Staatsspoorwegen, aan het oeiilraalburoau. ten be-

Ihoeve vau het Vernieuwingsfonds: hel in 6 perceelen 
lleveren van eikenhmilen dwarsliggors cn van eiken 
rissclhout. 

, i.runiiiut-u. 's avonds S uren, bij F. Borsi, aan dc 
I Noorder haven J lo . door F Lrt l inga: het bouwen van 
14 woningen buiten aan het Bolerdiep te Groningen. 

Inl . bij de architecten K. en H . lloekzeuia, aldaar. 
IHilj. inz. vóór 7 uren; 2o. door Wed 11. Jansen: 
Int bouwen van 2 woningen buiten aan het Botcrdiep 
aldaar. Inl. bi; de archilecteii K. cn 11. lloekzeuia. 
Bilj. inz. vóór 7 aren; So, door W. Vonk: het hou
wen van 2 woningen buiten aan het Boleroh p, aldaar. 
Inl. bij de arohilecten K . cn H . lloekzeuia. Bilj . 
hff. vóór 7 uren. Aanw. van allen 17 Febr. 

Kauw, door het bestuur der Hulpvereciiigiiig voor 
C. N . Onderwijs te Goenga, Gauw enz.: het bouwen 
van eene school met oudorwijzerswoning enz. Tceke-
ling ligt bij den bouwkundige L . hWtsma, te Gauw 
rn bestek bij A J . van Dijk, aldaar. Aanw. 11 Febr., 
tc 11 uren. 

Maandag, IO l>hr. 
tniaterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: tie 

leveriug, ïn 8 perc, van: lo. bczaagde euonhezaagde 
eiken, grenen, vuren en dennen houtwaren; toer, pik 
BB smeedijzer, ten dienste tier gemeente-werken ged. 
'80j 2o. in 13 jierc. vijlen, spijkers, steenkolen, ijzer-
krainerij'ii, bereide eu onbereide verfwaren, touwwerk, 
srhoo!iiiiaakgerecdsehnppou, zink, koper, koper- en 
ijzerdraad, knlfaaiwerk, emmers en putsen, bezems, 
manden, poetskatoen, kurkcnzakkcii en strookdwetloii, 
kalk, cement, witzand en blauwe steenen, len dienste 
der gemeentewerken ged. '80, '81 en '82; 

3o. het maken van nieuwe houten wallen langs en 
iiet uitdiepen van de Rozengracht; 4o. het stellen vau 
trottoirbanden ged. 'S0. Inl. voor no. 1 en 2 bij den 
stadsarchitect en voor no. Sen 4 bij den stadsingenieur 
op het Stadhuis, van 10—12 uren. 

tdarp, te 12 uren, door Wed. P. S. Bril l , bij E. 
Slier ma: het afbreken eeuer oude- en het bouweu van 
eene nieuwe boerenplaats. Inl bij de architecten K . 
eu II. lloekzeuia, te Groningen. Aanw. 0 Febr., te 
10 uren, 

llverltinn, tc 2 BlOtt, doof den architect J. Beu ijs* 
sen, bij Eibers: het bouwen van eene pastorie aldaar. 

Urenlngeo, hij J . van dor Sluis, in ' l Huis De 
Beurs: het houwen van eene heeren be huizing nabij 
tie heers, althiar. Inl. dagelijks, van 0—10 uren, bij 
den architect J . R. Jager. Aanw. 11 Febr., te 1 uur. 

« m i n uorir, bij den 0 | ziehier A . Voiding: het 
bouwen van eene arbeiderswoning voor 1). van der 
Bijl, aldaar. Aanw. te 10 uren. 

Din»dag, 17 rent. 
/ .woiif , te 11 uren, door de commissie voor tien 

aanleg van deu kiustweg Herksen -Windeshrim—-
Harkuloo, ïn De Pauw: het maken van genoemden 
kunstweg, Ier lengte van 5400 M . Iul. bij den hoofd
opzichter W. van Wijngaarden, te Herksen. Aauw. 
16 Febr., tc 10 uren, bij de Herksebrug, gom. Wij he. 

S leeeea- te 12 uren, door burg. en *eth.: het 
maken van een straatweg, vau den Rijksweg te Mcp
pel af tot aan den straatweg te Kolderveen. Aauw. 
16 Febr., tfl 11 nren, te beginnen bij Gehr. Bruintjes, 
te Meppol. 

' » - l l a i e , te 1 uur, tloor het ministerie van Justitie: 
i het uitvoeren van vernieuwingen eu herstellingen 
aan en het oudcniouileii gedurende 1830, H S l en 188S 
van de rechtsgchouwcu te Amsterdam, Hoorn, Mid
delburg, Zienkzee, 's-Hertogenboscli, Breda, Eiudho 
ven, Maastricht cu Ro.:nno..d; — en de gevangenissen 
te Amsterdam, Haarlem, Alkmaar, Middelburg, Goes, 
Zierikzee, 's-Hertogeiibo>ch, Breda, Maastricht en 
Roermond; 6 het op de dirpte houden van de gracht 
ten Noorden van het Huis van Correctie te Hoorn. 

l'treeht, te 2 uren, door dc maatschappij tot expl. 
van Staatsspoorwegen, anu het ceutraalhnreuii: het 
afbreken en wederopbouweu vnu de wachterswouingen 
BOS, 18 en 19 bij de kilometerpnlen 18.085 en 20.246 
tusschen Venloo cn Helmond, ten behoeve van den 
spoorweg Maastricht—Breda. l a l . bij deu sectieinge* 
meur Van der Kun, le Venloo. Aanw. 10 Febr. 

\ \ oeiisiiiij , |«- Febr. 

Vttee, te 11 uren, door burg. en weth.: lo . het 
werkloon voor het bouwen van eene nieuwe school eu 
onderwijzerswoning te Buune; 2o. dc levering der 
heaoodigde materialen, in 2 gedeelten; 3o. dc verf-
cn iflazoiimakerswerken; 4o. het leveren vau 41 school
banken f Amerikaanse!) model), 2 boekeukaslen en 8 
schoolborden. Aanw. 16 Febr., te 10 uren. 

Zuid.tolde , te 12 ureu, tloor het gemeentebestuur: 
het bouwen van 2 openbare scholen met bij behoorende 
uuderwijzerswoningeu en schoolmeubelen, benevens 
het uitvoeren vau eeuige daarmede iu verband staande 
werken. Inl. bij H . Hoegsma, architect te Hoogevceu. 

Hei lerdam, te 1 uur, door burg. en wel tl.: hot 
maken vau eene vaste brug over den Hoogeu Boezem, 
ton dienste van het abattoir. Iul . aau het Timmer
huis. Aauw. 14 Febr., te II uren. 

Moi-di-erhi. tc I uur, ten kantore tier ge meen te-
gnsfabriek : het levereu vnn ongeveer 60,000 H L . 
Eng gaskolen voor ren. fabriek. 

Heenvllel, te 1'/, uren. door burg en weth.: het 
bouwen van acne school voor 220 kinderen, met cone 
wouing voor den onderwijzer. Iul. hij den opzichter 
Vecnenbos, aldaar. Aauw. 17 Febr, to l i u-en. 

Ileitderdag, •» » h r . 
sehagea, tc 1 uur, door het gemeentebestuur: eene 

belangrijke vergrooting der gemeenteschool. Aanw. 
, 12 en 18 Febr. 

l lanimrr lH, bij P. J . Oppedijk: het bouwen eener 
I nieuwe voorhuizing met vertiminering aan Bene boc-
I ronhuizing, staande onder behoor van het dorp Boom-

zwaag, over de „Wielen". Teekening ligt bij E . A . 
tie Jong, aldaar. Aanw. 10 Febr., tc 10 uren. 

Vr.jrtm. 10 Febr. 
Middelburg, tc 10 uren, door hel ministerie van 

waterstaat enz., aan hot gebouw vau hot prov. best.: 
het maken vaa oen peilput, ter» ou gebouwtje voor 
eeue zelfrcgistrcerendc peilschaal le Borsele. A:itiw 
14 ou 16 Febr. Raming ƒ 8 7 4 0 . 

VtUscli , te lO'/ i uren, door hel ministerie van wa
terstaat enz.: het afhalen, vervoeren en plaatsen van 
BO kanonnen als meerpalen aan do havens le Willem
stad en te Moerdijk, voorlinndeii | i l de magazijnen to 
Heusden un te Gecrtruidcnberg. Aanw. 14 cn 16 
febr. Raming ƒ 980. 

ZHIIIII- , tc 12 ureu, door het prov. bestuur: het 
aanleggen van ecu grintweg langs de Lultorhoofdwijk, 
van de prov. grens van Overijsel tot Koeverdon. Inl. 
bij den litHifdiugeuieur en tien ingenieur A . Déking 
Dura, belden te Zwolle cn den hoofdopzichter der 
Dedeiasvaart, te Avercest. Aanw. den 8en dag vóór 
dc bestelling. 

Vllage, te 1 uur, tloor het ministerie van water
staat enz.: het onderhouden vau- en het doen van 
eenige herstellingen aau het Rijks postkantoor te 
Harlingen, (ted. '80, 81 en '82. Aanw. 13 Febr., le 
1 uur. Raming HIOO. 

Kalh, ten kantore van notaris Potniar het houwen 
van eene bocrenhuizing op de Rijlst order St.-Niko-
laasga. Inl. bij den architect Epkc Meijer, te St.-
Nikolaasga. Aanw. 10 Febr., van 10—12 uren. 

Zaterdag, «I t'elir. 
Leldrii, te 12 nren, door dijkgraaf en hoogheem

raden van Rijnland, in het Gemeen landshuis: het on* 
derlioiid, ged. 'SO, vaa dn sluizen, bruggen eu wachters-
woningen langs den Rijn , en vau het gebouw voor 
waarnemingen te Oude-Wetering. Iul. bij den opzich-

| ter te Leiden. 
iniMdas, it rear. 

Ursnlngen, lo 11 uren, teu kantore van deu prov. 
inspecteur der directe belastingen euz: het onderhou
den van- en hef doen van eeuige lieratelliiigeu aan dc 
gebouwen der invoerrechten cn aceijnsen te Delfzijl 
ged. '80, '81 en '82. Aanw. 17 Febr., te 12 uren. 

Vrijdag, i: raar. 
Middelburg, tc 10 uren, door het ministerie van 

waterstaat enz., aan hel gebouw van het prov. best.: 
10. het bestraten van de hoorden lang-, hel kanaal door 
Zuid-Beveland. Aanw. 21 cn 23 Febr. Raming /G500: 
2o. het afbreken en wederopbouwcu van het gebouwtje 
voor her, zei frog istnc reu d werktuig Ic Brouwershaven, 
eu hel plaatsen vau gegoten-ijzeren buizen in den be* 
stuauoe i houten tncleidiiigskokor. Aauw, 21 en 23 
Febr. Raming ƒ2550 . 

Leeuwarden, Ic 1 uur, door hut ministerie vnn 
waterstaat enz., aan het gebouw van het prov. best.: 
dc renten voortzetting van de verbetering tier noor
der zeewering tc Harlingen. Aanw. 21 ou 23 Febr. 
Raming ƒ 21,800. 

llaandag, I Muart. 
/ .o i i i loon, tc 2 uren, door hot waterschap Wcster-

kwarlior, ten gemeeutehuize: het verdiepen van de 
Kommerzijlstcr-Biiiteimiite. lu i . hij den hoofdopzichter 
Van Balen, te Groningen. Aanw. 23 Febr., tc 2 uren. 

YY-tiraartrndlJk, door de besturen der polders Oud-
Wol laartsdijk c. s.: het leveren van 378 M 3 ouder-
houilsgrint, franco tc leveren op den wal van het 
Wolfaartsdijksche veer. 

I laexrm, door het gemeentebestuur: het leveren 
vau 1080 M 3 kiezel voor den weg, van de kom dor 
gemeente af naar liet spoorwegstation. 

Op later le hepalen datum. 
Ilardreeht, door regenten van deu Letiglieiihof: 

het bouwen van 5 woningen, tot uithreiding van ge
zegden hof, a o tie Vriezeustraat. Bestek en teeke
ning liggen in Koopliandi;l-cu-Zecvaart. Inl . bij den 
architect II. W. Veth. 

Uloop van Aantiesteilingen. 
Weert, 26 Jan.: het bouwen van eene school met 

ouderwijzerswoning tc Leuken; ingek. 5 bilj., als: 
J . M . v. d. Berg, te Weert, / 10,850 
J . M . Adriaans, „ idem „ 10,701 
J . v. d. Borg, „ Stamproij, „ 10,727 
C. Deckers, Nederwcert, „ 10,315 
Ü. Beckers, „ Sittard, „ 9,999 

Caaibemaweer, 27 Jan.: het afbreken eu wodcr-
rmboawen eeuer behaismg met schuren enz. voor J . 
J . Veen-tra, ingekomen 24 biljetten, als: 
11. de Jong, te Dokkum, ƒ 24,000 
R. Wieringa. „ Ulruin, „ 23,334 
F. Schiere, „ Rotlevalle, ., 23,331 
S. KijLtra , „ Drachten, „ 81*800 
I J . Snik, „ Kloosterburen, „ 20.53S 
K. Hillebrands, „ Nictap, „ 20,293 
P. Reisma, „ Menaldum, „ 19,858 
J . Pijkstra, „ Bergum, „ 19,846 
J . Rakker, „ Kollnm, „ 19,785 
A. Tceniuga, „ Grootogast, „ 10,084 
S. W. de Boer, „ Lippennuisen, „ 19,5GS 
L. Elziuga, „ Terneard, ,, 19,236 
A. Hangelbroek, „ Nietap, „ 19,108 
J . Kalt, „ Ureterp, „ 19,073 
J . Zcldenrust. „ Warfuin, „ 18,054 
R. Dijkstra, „ Kollum, „ 18,500 
J . H . Boa, „ Twijzel. „ 18,420 
M . v. d. Molen, „ Buitenpost, „ 17,785 
T. Holthuis, „ Haren, „ 17,603 
P. Timmer, „ Ulrum, „ 17,261 
S. Smits, „ Berlikum, „ 16,995 
J . Pijnakker, „ Kollum, „ 16,864 
G. Huisinga, „ Zuidhorn, 16,688 
B. Huisinga, „ Oldehove, „ 15,960 

tin-Jterdani. 20 Jan.: het gedeeltelijk nieuw bouwen 
en verbouwen van 2 perceelen op de Keizersgracht, 
no. 129 en 131, onder beheer van den architect P. 
F. Laarman; minste inschr. waren Gebr. Van Itcrkum, 
tc Amsterdam, voor/20,183. 

t in - i iT i iu -n , 30 Jan.: het ainoveeren van do afge
brande huizing, schuur enz. aan don U w e g iu den 
Haarlcmmermcerpoldcr en het bouwen vau eeue 
nieuwe boumanswnniug eu schuur, onder beheer vsn 
den architect E . R . Kuipers; ingekomen 16 bilj., als: 
J . Harlvcldt, te Haarlem, ƒ 29,000 
W . Groenveld, „ Haarlemmermeer, „ 25,800 
H . Jougenburger, „ Waddinksveen, „ 22,040 
B. Buurmans, „ Hoofddorp, „ 21,930 
P. Pennings, „ Sloten, „ 21,852 
J . Verhagen, „ Haarlemmermeer, „ 21,600 
K. Blom, „ Schagca, „ 20,477 
C. Klaver, „ Monnikendam, „ 20,610 
M . den Ouden, „ Haarlemmermeer, „ 20,370 
C. Hoen, „ Nieuwcndam, „ 20,345 
H . Nederstigt, „ Aalsmeer, „ 19,900 
A. Kloots, „ 's-Hage, „ 19.850 
S. Wit, „ Oterlcek, „ 19,451 
P. Wilms, „ Auna-Paulowna-

polder, „ 19,103 
.). de Heij, „ Haarlemmermeer, „ 18,140 
J . Kievit, „ Haarlem, „ 14,670 

/evenaar, 30 Jan.: het bouwen van een gemetselde 
schuur met bak en vnrkenahuis; minste inschr. was 
Korthoorn, tc Zcvcnasr, voor ƒ 4 3 3 6 ; niet gegund. 

Krenlngea, 30 Jan.: de verbetering van het Win* 
schoterdiep van Scheemda naar het Rensclvcrlaat; 
ingek. 10 bilj., als: 
II. Bos, te Sliedrccht, ƒ 80,433 
E. Sijdzes, „ Farmsum, „ 80,380 
W . lïos, „ Zuidbroek, „ 78,800 
B. EL Harkema Wz., „ Groningen, . 77,900 
W. 11. Harkema, „ Warfhuizcn, „ 77,893 
I Kalis Kz. . „ Sliedrocht, ,, 74,800 
L. Brand D s , „ GLseudam, „ 73,806 
J . V Kruizmga, „ Blijham, „ 73,840 
J. v. d. Berg, „ Ulrum, „ 72,807 
D. Kramer, „ Appingedam, „ 71,664 

Leeuwarden, 30 Jan.: hel leveren cn plaatsen van 
straudpslen op Ameland en Schiermonnikoog; minste 
inschr. was F (1, Schnltemn, op Ameland, voor /1774. 

Ulddelburg, 30 Jan.: het vernieuwen van een ge
deelte van de houten besclioeüug bij de voormalige 
Aksclsche Sasshig; ingok. 9 bil j . , a ls : 
J . Bcrtou, te Biervliet, ƒ 3500 
O. dc Smidt Jr., „ Neuzen, „ 3425 
C. v. d. Hooft, „ idem „ 3400 
II. Huge, „ Middelburg, „ 3240 
D. Tholens, „ Hoek, „ 3050 
J . L . Koole, „ Neuzen, ,, 2999 
J . Verkuijl Quakkelaar, „ Vlissingen, „ 29G7 
R. Walmvcn, „ Neuzen, „ 2046 
D P. J . van Rees, „ idem „ 2775 

Mrll-manl, 31 Jan.: het bouweu van eene nieuwe 
school en onderwijn rswoniug, aldaar, is thans bij ou* 
derlmiidschc aanbesteding gegund aan C. P. Tielcman, 
tc Melisssnt, voor f9b\Wf. 

L'treeht, 3 Febr.: het maken van oene bckanping 
op den los- eu hnlingstcigcr naast dc douaneloods, 
op het atationsemplacement te Utrecht, ten behoeve 
van den spoorweg Utrecht—Bokstel; ingekomen 12 
bilj. (waarbij 1 van onwaarde), nis: 
J . vau Stronten, te Utrecht, ƒ 2075. 
A . F. van Setcrs, „ Viight, ,, 1990. 
A . B. van Asperen, „ Utreeht, 1990. 
A . C. Vink, a idem „ 1970. 
K. Kccrs, „ idem „ 1975. 
P. Lrendcrts, „ idem „ 1913. 
G. A . Rooding. „ idem •> 1894.11 
F. S. W. N . v. d. Veer, „ idem „ 1889. 
W . A . G. Jansen, „ idem „ 1894. 
J . A . van Straalen, „ idem „ 1786. 
C. J . van Vliet, „ Oudshooru, „ 1746. 

Oldpiisaul, 3 Febr.: liet bouwen vnn eene kerk 
met annexe lokalen, en van een schoollokaal, voor de 
Israelietische gemeente; miustc inschr, was Ter Klier, 
te Oldcnzaal, voor ƒ7060. 

'«•linze. 4 Febr.: bet maken van den onderbouw 
eener groote draaischijf op het westelijk gedeelte van 
het Centraal personen-station te Amsterdaui, ten be
hoeve v«ii tien spoorweg van Nieuwediep uaar Am
sterdam; ingek 7 bi l j . , als: 
A. Kramers, te Amsterdam, f 6370 
J . R. Lisscliuit, „ Haarlem, „ 6151 
M . Deulekom, „ Amsterdam, „ 5555 
B. v. tl Weerden, „ idem „ 5390 
W. Westerhof, „ Weesp, „ 6074 
B. Janse, >, Amsterdam, ,, 4857 
B. II Trooster, „ Zwolle, „ 4840 

Vranlugen, 4 Febr.: het verhouwen van het luis 
van P . V . Witte, in dc Oosterstraat, onder beheer 
van deu architect N . W. L i t : ingek. 11 bilj,, als: 
J . Versteeg, te Groningen, ƒ 2770 
H . J . h. Walker, „ idem „ 2745 
1). Doovee, „ idem „ 2686 
P. II. Hendriks, „ idem „ 2666 
G. Hinrichs, „ idem „ 2040 
G. P. van Erp, „ idem „ 24S2 
J . Kruiter, „ idem „ 2440 
K. Fekkes, „ idem m 2427 
L . Vechter, „ idem n 2426 
E. Peters, „ idem n 2376 
F. Bodars, „ idem „ 2300 
geguud. 

Purmerend, 4 Febr.: het maken vau gehouwen en 
inrichtingen voor ecu te stichten stoomgemaal in de 
Beemster aan den Ringdijk, nabij de Rijp; hoogste 
inschrijver was A. IJssenberg, te Purmerend, voor 
ƒ 86,887; minste inschr. P. Wilms, te Anna-Pauluwiia, 
voor f 51,960. 

1 mater dam, 5 Febr.: dc levering aan dc directie 
der marine van: 

lo. bramzeil- ril iiclit zeildoek . minste ill-rhr. w o rn 
Van Leyden cn Dekker, te Krommenie, voor ƒ10 ,940 ; 

2o. idem : S. Planteydt, idem, ƒ4398.50; 
3o. karl- eu zeildoek: Kaars Svpestoyn Jr., idem, 

ƒ 56,823; 
4o. idem idem: P. 11. Kaars Syposteyn, idem, 

ƒ 22,028; 
5o. grauwdoek: L . Schaap, idem, / 9 6 S 0 ; 
6o. idem; S. Planteydt, ƒ 17,340. 
'••Hage, 5 Febr.: de levering aanhef ministerie vsu 

marine van: 1200 dozijn groote vergulde loodsmans-
knoopen, 1200 dozijn kleine idem en 1350 stuks ver
gulde pet teek e ii- voor het loodspersoocel; minste 
inschr. waren Parrce en Zn-, te Utrecht, groote 
kuoopen a ƒ0 .58 , kleine a ƒ0.32 per dozijn, pettee-
keus a ƒ0.16 per stuk, of tot een gezamenlijk bedrag 
van ƒ 1308. 

Arnhem, 5 Febr : de levering van 5,775,000 K G . 
Engelscho gaskolen ten behoeve der gemeentelijke 
gasfabriek ; mgck. 12 l i i l f , als: 
A. v. d. Leeuw en Zn. cn 

Co., te Rotterdam, Deans Primrose /'O.ï'.'" , , 
M . J , Ma-ion en Zonen, 
te Dordrecht, Holdon, „ 0 . 8 0 3 8 / 1 0 0 

A. T. d. Leeuw en Zn. en 
Co, New Peltou, „0 .8 l» , . l t 

Dezelfden, Bumhope, „ 0 . S 1 3 , 0 

M . 1. Musion eu Zonen, Waldridge, „0 .81 '» ; 1 0 0 

B. llagcdooru en Zn-, 
te Amsterdam, Wearmouth, „ 0 . 8 2 ' , - , 

Dezelfden, New Peltou, „ 0.83', 0 

M . I . Masion en Zonen, Bels Primrose, „ Ü . S 5 M

) 0 9 

Dezelfden, Holmside, „ 0.85-"/ 1 0 0 

G. t ' .Koltf, te Amstcrd., Fo.liugmain, „ 0.«JOS/IO 

Visser en V . d. Sande, 
te Dordrecht, West Pelaw, „ 0 . ! H 3 / I 0 

C. Berghuis on Co., 
te Amsterdam, liondonderry, „0 .9S T / i O 

gegund asn A. v. d. Leeuw en Zu. cn Co., New 
Pelton main, voor /0.81*^,,. 

Boekaankondiging. 
De ccntrifiigaalpomp. Een werktuig 

tot hot opvoeren voor witter, door 

J . A . Roest vnn Limburg, civiel-

ingenieur. Uitgave in 8o. met 4 

platen van Gebr. J . en H. van 

Lan gei ih u ij sou te 's-Gravenhage. 

Onder boveustaandeu titel is eene brochure van 
tien ingenieur J . A . Roest van Limburg verschenen 

over een werktuig , dat in de laatste jaren onder 
allerlei vormen voor werken van don meest verschil
lenden aard en in bijna alle oorden der wereld werd 
toegepast, Uit tie omstandigheid, dato^oentrifugaal-
[Miuip ook bij ons te lande in vele omstandighislen 
wenl opgesteld vindt de schrijver aanleiding oui na te 
gaan, of tleze pomp werkelijk de voorkeurvcnlicnt boven 
vele andere werktuigen. Dit onderzoek heeft groote 
waarde, tiaar de bedoelde pomp niet alleen gebruikt 
wonlt voor het verwijderen van water uit ftindeer-
putten of werken van tijdelijken aard, maar ook 
voor de bemaling van polders. 

In tie inleiding deelt de schrijver mede, dat door 
hem achtereenvolgens zullen wonlen gegeven: 

a. Eene beschrijving van de inrichting en de wer
king der coiitrifiigualpump, benevens eene opsomming 
der verschillende soorten. 

De theorie, alsmede tie voorwaarden waaraan 
tic constructie en tie afmetingen dor onderdooien moe
ten voldoen, om de nuttige werking zo<> groot mo
gelijk tc doen zijn. 

c. Eene vergelijking van de uitkomsten der theorie, 
toegepast op centrifugaal|Kimpen van verschillende 
afmetingen en onder verschillende omstandig bet len 
werkende, met die tloor proeven vorkregen, om 
daaruit de waarde van het werktuig iu de practijk 
te loeren kennen. 

rf, Eene bepaling der afmetingen van allo ontler-
declen voor onderscheidene gevallen, 

e. Eene beoordeeling der centrifugaalpomp als 
werktuig tot het opvoeren van water. 

liet oordeel van tien ingenieur Roest vau Limburg 
komt hierop neder, dat de centrifugaalpomp in vele 
gevallen do voorkeur venlient tloor do wijze van op
stelling , eenvoudige inrichting, geringe kosten en 
groote opvoorhoogte, en dat zij ui 't algemeen knn 
wonlen aanbevolen in alle gevallen, waarin de tpiaestie 
van het i iut l ig effect buiten beschouwing gelaten 
wordt Voor het opvoeren van water tot geringe 

hoogte, zooals bij de btmaHngiwerhtuigen voor ]K>1-
ders eu droogmakerijen, moeten andere eischeii wor
den gesteld, en op grond zoowol van theoretische be
schouwingen als practioehe uitkomsten, kan de cen
trifugaal pomp niet iu aanmerking komen voor stationaire 
werktuigen, die het water tot 1 l i . en daarbeneden 
moeten opvoeren. In die gevallen heeft men een groot 
sleoiikolonverbriiik en do pompen te Scliellinkwoiide 
strekken tot voorbeeld, dat werktuigen van aanzien
lijke afiiietitigen kostbaar zijn. 

Het wonlt wenschelijk geacht voor opvoeren beneden 
3 M. do keuze van hel werktuig te doen voorafgaan 
door het maken van vergelijkende ontwerpen en be
rekeningen; bedraagt de hoogte, waarop hot water 
moet wonlen opgevoerd, meer dan 3 M . , dan zal 
de centrifugaal|K>mp, ook voor polderlieniuling, in 
vele gevallen aanbeveling verdienen. 

De schrijver heeft onzes inziens het oog op een 
belangrijk vraagstuk gevestigd, en een voortgezet on
dersoek wonlt tot verbetering en juiste waardeering 
der liestnande werktuigen aangeraden. De lezing tier 
brochure wordt aan alle vakgenooteu aanbevolen. 

Scheepvaartverbinding van Amster

dam met tie Waal in tie richting van 

Duitschland, tloor N. 11. Ilenket, hoog

leeraar aan de Polytechnische Schooi 

te Delft. Uitgave in 8° van de Ge-

broeden Van Cleef tc 's-Gravenhage. 

Dc uitgave van bovenstaands brochure bepaalt 
zich tot het eerste stuk, Waarin over dit belangrijke 
vraagstuk van tien dag de navolgende punten be
spreken wonlen, als: 

1 algemeene beschouwingen; 
S besUande vaart van Amsterdam naar tie Waal; 
3 opmerkingen betrekkelijk de eisc.hen, die uau 

den aanleg van een kanaal moeten gesteld worden; 
4 is het wenschelijk dat tie tegenwoordige Keul-

sche Vaart van Amsterdam naar Gorinchem verruimd 
en ingericht wordt, om ar.n tie groote Rijnsehepen 
de vaart naar Amsterdam mogelijk tc maken.' 

5 welke richting moet dan gevolgd wonlen? 
6 korte inhoud van hot voorgaande. 
In groote trekken wordt het oog gevestigd op de 

dringende behoefte om de waterwegen van Amster
dam, en Rotterdam naar see en naar Dmtochland te 
verbeteren, teneinde tien handel met onze Duitsche 
naburen te kunnen volhouden en vreemde concurrentie 
het hoofd te bieden. De schrijver tegt: lSpoedige 
samenwerking is noodig, want de Rotteiilauische 
waterweg verkeert In een periode dat wachten geojk-
staat met vernietigen, terwijl Amstenlam nu wel 
tamelijk goed uit de Noordzee kan aanvoeren, maai
de uitvoer naar Duitschland allerellendigst is ." 

Nn dc o|>sominiiig der onoverkomelijke gebreken 
aan de Keulsche Vaart, wonlt het onbegrijpelijk 
geacht dut daarin totheden geen verbetering wenl ge
bracht. Bene verbetering van bet beesaande is het 
vele geld niet waan l , dat daaraan besteed zou moe
ten wonion. Een meer directe en beten verhiuding 
is noodig, ook met het oog op de toekomst, o. a. 
grooter sluis- en brugwijdte en grooter bodem breedte 
dan in het regeeringeontwerp van de GeMersche 
Vallei waren aangenomen , en ruime onteigening, om 
later zoo noodig te kunnen verbroeden. 

Naast tic twee voornaamste ontwerpen , dat door 
de Goldersche Vallei en dat van tien heer Kalff, 
noemt hij een derde, dat een kanaal omvat: van 
Amstenlam naar Weesp loopende, daar de Vecht 
opnoemt en den Oosterspoorvveg mot een draaibrug 
penseert j vau Weesp mutr Ankeveen en dan tusschen 
de plassen en 's-Gravelnnd door de Ster tusschen 
Oud- en Nieuw-Loosdreeht in de richting op Utrecht, 
den Cenlroals|>oorweg snijdende tusschen Utrecht ou 
fort Blauwkapel; voorts ten oosten langs Utrecht, 
langs het fort op de Biltstrant, tlan langs Zeist en tus
schen Driebergen en Maarn ouder den Rijnspoorweg; 
vervolgens langs Doorn, Amerongen en Kestoren , tiaar 
ouder tien aan te leggen Staatsspoorweg ou dan 
naar de Waal hij Dode waard. 

In een volgend stuk zal de heer Ilenket deze drie 
richtingen eu , zoo noodig, andere behandelen, en 
daarna een keuze tier vermoedelijk beste richting doen 
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 7 Februari 1880. 

Advertentien. 

Ein Ingenieur 
mil academischer Rildiing mul lOjnhrigcr Praxis im 
Gas- und Wasserleitungsfacne, der i m Stands 
ist, selbststandig don Ban- odar Retrieb ion Gas 
odar Wasserwcrkcn zu ubernehmen, sucht ge-
stutzt anf vorziigliche Zeugnisse und Referenzen ge-
eignete Stclluug. - Franco Offerten unter Cliillrc 
E F 1 1 1 , an die Exjwdition dieses Mattes. 

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 VAN alter-

togenbosch, zullen op Zaterdag 14 Februari 1880, 
voormiddags I U ure, ten Raadhuize ablaut, bij en
kele inschrijving aanbesteden: 

Het maken van een gebouw met aan-
hooren van dien voor Gymnasium. 
op het terrein ten oosten van het 
Nachtegaals laantje te 'S Hertogen
bosch, waartoe de fundamenten be
reids gelegd zijn. 

Het bestek ligt ter lezing ten Raadhuize voor
noemd en is op franco aanvrage te verkrijgen bij 
den Gemeente-Architect, bij wien ook inzage van de 
teekeningen kan worden genomen. 

Aanwijzing zal plaats hebben op Maandag 0 Fe
bruari , voormiddags 11 ure. 

Inlichtingen wonlen gegeven door den Gemeeiite-
Architect J . M . N A B R E , te 'ë Dcrtoyenbosch. 

\< Hertogenbosch , 22 Januari 1880. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

LUUBEN, Burgemeester. 
J. N . ( i . S A S S E N ' , Secretaris. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
(VERNIKUWINGSFONDS.) 

Op Zaterdag den I4** Februari 1880 , des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoor wegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n°. 38. 
Het in vHf perceelen leveren van 

E I K E X H O V T E X D W A R S L I G G E R S 

E I K E N W I S S E L H O U T . 
De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, vol

gens art. 13 van het bestek. 
Het bestek ligt van den 5 d c n Februari 1880 ter 

lezing aan het Centraalbureau bij de Moreelse haan 
en aan de bureaux van de Sect ie-Ingenieurs te Meppel 
en Botterdam en is op franco aanvraag up gemel
de plaatsen te bekomen. 

Inlichtingen wonlen gegeven op het Centiuulbu-
reaii der Maatschappij en door de Sectie-Ingenieurs 
voornoemd. 

Utrecht, den 4d"> Februari 1880 

Maatschappij tot exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
( V o o r r e k e n i n g v a n d e n S t a a t . ) 

Op Dinsdag den 1 7 d " Februari 1880 , des na
middags ten 2 ure, aan het Ceutnmlhurcaii der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
bij de Mureelse L;mn te Utrecht, van: 

Bestek o*. 255. 
Het afbreken en weder opbouwen van 

de Wachterswoningen Nos. 18 en 19 
bij de Kilometer palen 18.985 en 
20 246 tuaschen Venlo en Helmond, 
ten behoeve van den spoorweg van 
Maastricht naar Breda. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens ij 45 van bet Bestek. 

Het Bestek ligt van den 4»" Februari 1880 ter 
lezing aati het Centraal bureau bij de Mureelse Laan 
en aan bet bureau van de Sectie-Ingenieur II. 1' M . 
G. V A N DER K U N te Venlo en is op franco 
aanvraag op gemelde plaatsen te bekomen. 

Inlicht ingen wonlen gegeven dooi1 den Sectie-
Ingenieur voornoemd. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden den 
10 '" 1 Februari 1880. 

Utrecht, deu 3 d '» Februari 1880. 

A A N B E S T E D I N G . 
B U R G E M E E S T E R en W E T H O U D E R S der gemeente 

GBOXIXGEM zijn voornemens, door hunnen ge
committeerde, hij enkele inschrijving, aan te besteden: 

Het tot WANDELPLAATS en BOUW
T E R R E I N aanleggen van een gedeelte 
der Noordwestelijke gemeentegron
den, gelegen tusschen de N. fioterin-
gestraat en de Or. Kruisstraat, onder 
bijlevering van alle daartoe noodige 
bouwstoffen, arbeidsloonen, trans
porten, enz. 

De voorwaanleu van aanbesteding zullen van heden 
ter secretarie der gemeente ter lezing liggen en al
daar a / 0,50 per exemplaar verkrijgbaar zijn, 
terwijl nadere inlichtingen te bekomen zijn uan bet 
Bureau der gemeentewerken. 

Aanwijs in locu zal plaats hebben op Donderdag 
den 1 2 u ' n Februari, des voormiddigs te l o uur. 

De up zegel gestelde iiiscliryvingsbilletten, inge-
rigt overeenkomstig de algemeene voorvviuinlen, 
moeten vóór of uiterlijk op tl oensdag den 18 Fe-
t-ruarij aau het Raadhuis wonlen bezorgd, terwijl 
de pening daarvan aldaar, op Domlerdag den 10 
Februari}, des namiddags te 12 ' / , uur, znl plaats 
hebben. 

G J I O N I N O E N , 6 Februarij 1880. 
Burgem. en weth.: B . VAN R O M E N . 

De secretaris: J A C Q U E S O P P E M I E I M . 

AANBESTEDING. 
De B U R G E M E E S T E R der gemeente ADSHEM 

m l Dondenlag 12 Februarij 1880, 's namiddags 1 uur, 
iu het openbaar teu Gemt'eiitehuize aanbesteden: 

de levering en het planten van Boomen 
en Heesters langs de buitenwegen, 
singels, pleinen en op de nieuwe be
graafplaats bij Moscowa, 

Bestekken tegen betaling ter Secretarie verkrijg
baar. 

Openbare Aanbesteding. 
BURGEMEESTER eu \VKTI10UI)ER8 der ge

meente AMSTERDAM zullen op Maandag 16 
Februari 1880, ten 12 ure iles middags, >|' liet 
Randlinis, in liet openbaar en bij enkele insclirijving 
doen A A N B E S T E D E N , 

UI acht Perceelen : 
a, Het Leveren van bezaagde enonbe-

zaagde eiken, greenen, vuren en 
dennen Houtwaren \ Teer, pik en 
Smeedijzer; ten dienste der Gemeen
tewerken . onder beheer van den 
Wethouder belaat met de Publieke 
Werken der Gemeente Amsterdam, 
geuurende het jaar 1880. 

in dertien Perceelen: 
b. Het Leveren van Vijlen; Spijkers; 

Steenkolen; IJzerkramerijen; bereide 
en onbereide Verfwaren; Touwwerk; 
Schoons aakgereedschappen: Zink; 
Koper; Koper- en IJzerdraad; Kal-
faatwerk; Emmers en Putsen; Be
zems; Manden; Poetskatoen; Kur-
kenzakken en Strookdweilen; Kalk, 
Cement, Witzand en blauwe Steenen; 
ten dienste der Gemeentewerken, 
onder beheer van den Wethouder 
belast met de Publieke Werken der 
Gemeente Amsterdam, gedurende 
de jaren 1880, 1881 en 1882. 

c Het maken van nieuwe HOUTEN 
W A L L E N langs en het uitdiepen van 
de Rozengracht. 

d. Het stellen van TROTTOIR BAN
D E N gedurende het jaar 1880. 

De voorwaarden dezer Aanbesteding zijn uitsluitend 
te verkrijgen ter Drukkerij der Gemeente tegen be
taling vnu ƒ 0 . 3 0 voor de sub a, /"0.G0 voor de 
sub b, ƒ 0 . 7 5 voor de sub c met aangehechte tee
kening, en /"0.15 voor de sub d genoemden. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden voor 
de twee cei-sten hij den Stads-Aivhitect, voor d< 
twee luatsteu bij den Stads-Ingenieur, op het Stad 
huis, des ochtends van 10—12 ure. 

Burgemeester en Wethouders voorn.t 

Amsterdam, V A N T I E N H O V E N . 
2 Februari 1880. De Secretaris 

D E N E U F V T L L E . 

V A \ R I E T S C H D T E \ & H O U W K \ S . 
ROTTERDAM. 

ROI1EÏ & C O M P A N Y ' S STOOMMACHINES. 
met Goud bekroond Parijs 1878 , 

voor fabrieken, waterwerken, enz. 
LOCOMOTIEVEN o n F O X W A L K E K ,t Co. 
LOCOMOBIELEN van HOMEY & 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
P E N , S T A L E N SCHOPPEN, gcgarai ide 
K R A A N - cn andera KETTINGEN, STOOM-
METERS. AFSLUITERS, K R A N E N eti 
GARNITUREN voor stoom- en waterwerktuigen, 
DRIJFRIEMEN. Alles voonadig. 

Prim:. PORTLAND C E M E N T uit de fabrieken 
der beroemde B t ' H H A M C O M P A N Y tegen concur-
reerende |irijzen. 

Allen prima kwaliteit en billijke prijzen. 

i M S ^ F F i i N T C ^ . 
R I I E D A R T O I 8 Ï O . 

L U I K . 
Eigenaars en expluitanten van H A R D S T E E N - cn 

van K E M E N G R O E V E N . 

Portland-Cement 
„ S T E R N " , T O E P F F E R , G R A W T T Z k fc 

T E « T U T T I N , 
liebl.'tiile groote sterkte en weerstand biedend ver
mogen, is uilsluitend, iilsmcde KNIGHT, BEVAN 
SnWl' l en andere P O R T L A N D - C E M E N T E N 
verkrijgbaar aan liet HOOKP-DEPÓT VA» BI 
N E D E R L . K U N S T - Z A N T ' S T E E N F A B R I E K , Falck-
straat no. 4 » , AMSTERDAM. 

I J A R K E T V L O E R E N 
e n v e r g l a a . d e g e f i g u r e e r d e T e 

g e l , , v o o r M u r e n e n D e c o r a t i e . 
D K L I N T & C " . , l l n r i i i | r v l i c t 1. Rotterdam. 

Moziiik Tegels voor Mocrrn 
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 , eni., nlsnunlo B E K L E E D I N G 
van M U R E N , T E G E L S voor B L O E M B A K K E N en 
P A N E E L W E R K enz. 

Uitsluitend Agentschap vun Mart & C'. 
voor Nederland en deszelfs Koloniën 

Gr. J. OOR, 
F i r m a A N T . IJK W I L D , 

Scheepmakersbaeen A"". 62 en Jufferstraat iV". S6. 
R O T T E R D A M . 

in L U X E M B U R G e n L O T H A R I N G E N . 

H A R D S T E E N , MOLEN- en SLIJPSTEE-
N E N (wit en rood) uit de groeven: Born (Udcl-
fangen), Wintcrsdorf, Bosport, Pilscn Botlendorf, 
Dillingcn , Beaufort in Lu.eemburg; Wolmerange 
en Ottange bij Audin-le-Tiche in Lotharingen. 

Inlichtingen en Prijscourant gelieve men aan te 
vragen bij den IIoofd-Agent J . J. S A N D , Wijnha
ven Z.Z. 70 Botterdam. 

T Ë D E R E N D R I J F M E M I T 
I n n l l e n f i n e t l n a r e n , geheel bewerkt volgens 
Engelsche methode. 

ALEX. A D A M , 
Delft. Fabr. van Leder cn Drijfriemen. 

Onze Machines worden gebruikt door de Heeren 
DORICKS & G E L D E N S te Bruten; V A N DF.| 
W E D D E N & DE K R U Y F F te Xijmegcn en doo 
de Soeiété anonyme des Tuileries d'Lcht. 

l ' P W J S T < ^ 
BOULET P " r" Macbine-rabrikaiitei 

28 rue des Ecluscs St.-Martin 
P A R I J S . 

Volledige inrichtingen van Fabrieken voor alk 
soorten van porcelein en aardewerk. Meer dan 
duizend dezer machines zijn zoowel in Frank rijl, 
als in het Ruitenland in werking. 

De geïlliislrtfnli' Catalogus wonlt op franco 
aanww franco I O I O T I H U I I M I . 

G A S - Z U I V E R I N G 
door het gebruik van ijzer-oxj'de, geleverd door d 
Gas l'uri/ieatianand ChcmieatC0. Limited J,ondon 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederlam 
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 Uollandnche Tuin, 
Bikkerstraat 20 en 22, te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S van alle bekende typei 
en reparation aan bestaande K E T E L S wonlen 
den kortst mogelijken tijd geknord en uitgevoerd. 

F i l M I . DE HOLLA.\DSCIIE USSEL 
•» K J O I O H & C°. 

Civiel-Iugenleurs to Oudewater, leveren en vervaardigen iu den kortst mogelijken tijd .... 
ijzerconstrurtie, volgens « g e n systeem, geschikt vaar elk. _ ,. 
werkdag, e.i venier 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 - ™ I e ; c 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 i ë n euz 

orten van S t o o m b a g g e r m o l e n . in hout 
liepte en opbrengst van 150 tot ÜOOU M 5 per 

RACHMANN & VAN LEEUWEN, 
Mozaïk-Cement-Tegel-, Kunstmarmer- en Bouw

materialen-Fabriek. 
SLOTERDIJK toy Amsterdam. 

Bevelen onze uit echt Portland-Cement vervaardigd.- Cement Tegels aan in alle kleuren en d e n k » 
enkel en in Mozaikvorm. tot het bei loeren van Kerken, Oewerraoi Lusthoven, Paviljoens, Balkons, Voor
huizen. Galerijen, Rustplaatsen, (langen. Badkamer., bakens , Trottoirs, Wandelwegen, enz. 

Cement-dakbekleedingen in alle kleuren, tegen alle weersgesteldheden beland en' 1/S lichter dan 
de gewon. Dakpannen. 

Herstelling van Cementvloeren up Bebm-onderlagen nor Spoorweg-Station., Fabrieken, Werkplaat
sen, Zoldci-s, Magazijnen, Terrassen: bijzonder geschikt voor Slachthuizen, Stallen, Schietbanen en Labo
ratoriums , in alle soorten. 

Terras-bevloeringen (Kuiistmurmcrj in alle kleuren en dessins; voort» geribde Vloeren voor Trottoirs 
Ingangen, .lolsteden, enz. 

Kanaal-bevloeringen, Water-reservoirs, Fonteinkoinmen, Paanlen- en Koe-kribben, Badkuipen, Schoor-
steeu-stci n , Mozaik-Cement-Tegels voor Wand- eu Zuilenbekleeding. — Voorts alle in het Bouwvak 
voorkomende voorwer[ien, volgens opgave of teekening. 

Geïllustreerde Monsterboeken worden, zoowel van onderscheidene Bevloeringen, Dakbcklecdingen. 
Terrassen, enz., op directe nanviage gratis en franco tosgesoadsa 

Verdere inlichtingen te bekomen aan de Fabriek. 

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 OER GROEVEN 
V A S 

VAL DB TRAVEiRS, 
geeft berigt dat door haar Uit eenige A G E N T E N voor den 

3.5*2i£-- ' ! r*^' ' verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 

F O L K E R S &, C°. t (- Amsterdam, 
door wie ook tot liet leggen van Vloeren inlichtingen wonlen verstrekt en orders voor geheel Neder
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de Fabriek. Beltweg N " . 3 , te vlnt.rerdam. 

De Directeur W. P. WALSH. 

- A - l g - e m e e n D e p o t 
D E R 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 

S A ! I C " , TE FÈIÜMES, F K A I R I J K . 
Z I L V E R E N M E D A I L L E 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 PARUS. 
Teekeningen en Prijscourant zijn te bevragen bij 

J. J. H A N D , Wijnhaven 70 Botterdam, alwaar ook 
verkrijgbaar: Verschillende soorten van goedkoope 
TEGELS en TROTTOIRSTEENEN (genre 
Sa rreg uemit.es). 

B. ROLSBOER, te Arnhem. 
Z i l v e r e n M e d a i l l e v o o r W n t e r -

p n n - l i i n t r u a n e n t e » . 
1 * 7 9 Hoof fNte o i i d e r N r h e l d l i i n ; v o o r W n -

t e r » n » > e n H o e k i n e e t - I n M t r u i n e n t e n . 
Voort»: E Q U E R R E S , BAKENS, M E E T K K T I T N -

GEN, P A S S E R D O O Z E N , enz. enz. 

Rij ff. P. V A N S T O C K U M & ZOON te '* Gra-
venhage is verschenen cn alom te bekomen: 

RAPPORT d. C o m m . benoemd b i j Z. M . besluit v 2 F e b r . 
1879 tot v o o r l i c h t i n g der r e g e r i n g b i j het ontwerpen v i n 
voorschriften Ingevolge a r t . 4 en 8 7 d e r wet v . 17 A u g . 
1878 [ A l g c m . regelen omtrent den b o u w en de I n r i g -
H n g der l o k a l e n w a a r i n s c h o o l o n d e r w i j s wordt ge
geven enz.) met 14 u l t s l . p l a t e n , uitgeg. d. h. M i n i s t e r i e 
v. B l n n . Z a k e n . In f o l i o / ' 5 . — . 

Verschuilen. 

H E T G O E D REGT 
V A N D E V B E E R P U T , 

nogmaals Yerdf^dlffd 
<l<>or D r . J . G . J . J . M O L , te H i l v e r s u m . 

Prijs 7 5 Cents. 
Deze Brochure bevat onder meerdere gegevens 

eeue anti-critiek op de critiek der INI. Pref. G. V A N 
OVERIJEEK DE M E I J E R , Cn. T. LIERNUR en 
anderen. 

l ' i lgave van J A N D. B R O U W E R , Kalverstraat 
117 en voider alom. 

Gedrukt by 0* W . van der Wiel 8c O. te Arnhem. 

Vijftiende Jaargang. N*. 7. Zaterdag 14 Februari 1880. 

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

V O O B 

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 j N T E N , A A N N E M E R S en W E R K B A Z E N . 
H e t W e e k b l a d v e r s c h i j n t d e a Z a t e r d a g s 

Het abonnement bedraagt voor het binnenland ƒ 1.65 per I maanden ut 
wel by vooniitbeUling set gulden per jaar. Afioudcrly'ki: noninicr- by voor-
aitbeatelling 15 cent. 

Alle stukken en advertentien te adresseeren a u 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentien uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Advertentien van 1—6 rrgeU ƒ 1 . — , dasrboi 
plaatiruinite en 10 ceut voor een bewijtnc 
tenland 25 cent per regel. 

en 20 cent voor eiken regel 
Advertentien voor het bni-

S C H O O L T A F E L S E N B A N K E N . 
Eenigen tijd geleden is door mij aan de redactie der 

»Bouwkundige Bijdragen" met verzoek om opneming 
in dat tijdschiift toegezonden eene beschrijving van 
het in aanbouw zijnde Gymnasium alhier. In over-
eenstemming met genoemde redactie, acht ik de 
ona^rtlTfler w*ho«ih«1lrefl in dén tegen woordigen tijd, 
nu tal van scholen in aanbouw zi jn , gewichtig ge
noeg om onderstaand uittreksel uit bedoeld o|>stel 
door plaatsing in dit weekblad spoediger en alge-
mcener bekend te maken. 

Ten opzichte der schoolbanken voor het Gymna
sium ben ik grooten dank schuldig aan Dr. M . S a l -
verda, inspecteur van het middelbaar onderwijs te 
's-Hage. Had ik te vorm reads dikwijls met het 
beste gevolg gebruik gemaakt van de tabel der af
metingen van schoolbanken, behoorende bij zijn op
stel «Het vraagstuk der rationeele schoolbank" in *De 
Schoolbode" van 1870 , nu het gold een gebouw als 
d i t , achtte ik mij niet verantwoord zonder pei-soon-
lijk overleg met hem. Het gevolg daarvan was, 
dat de heer Salverda mij welwillend inzage gaf van 
twee nieuwe tabellen, eerst onlangs samengesteld 
door eene speciaal I M dat «loei benoemde commis
sie. Ik laat de daarin voorkomende maatgetal

len, die betrekking hebben op banken van den 
vorm als voor het Gymnasium gebezigd zijn , hier
onder volgen. Het nMfW waarnaar die banken zijn 
samengesteld is dat van Kunze, zonder het daarbij-
behoorende beweegbare tafelblad. dat hier overbodig 
weid geacht. j sS • i ~f • * 

A F M E T I N G E N ' D E R S C H O O L T A F E L E N H A N K 

voorgesteld in onderstaande figuur. 

B A N K N O MM ER. 
(Dit nommer op dc banken aan te brengen, met de grootte 

der leerlingen waarvoor zij bestemd zijn.) 

Grootte der leerlingen in c .M. 

Hoogte van de voetplunk boven den grond. (Zie opmerking 1 
hieronder) 

Hoogte van de bank boven de voetplank a. (Zie op- j Jongen: 
merking 2 hieronder) (Meisjes 

/ Jongen: 
Verschil in hoogte tusschen tafel en bank 6 . t Meisjes 

Jongens 
Meisjes 

Hoogte van den bovenkant der leuning hoven het hoog
ste punt der zitbank c. (Zie opmerking :i hieronder) 

Hoogte van de hartlijn der leuning boven hel hoog- jJoSHjena 
ste punt iler zithunk d (Meisjes 

Diepte van het tafelblad e. fZie opmerking i hieronder) . . 
Breedte van het tafelblad (Zie opmerking •• hieronder). . . 
Horizontale afstand van het tafelblad lot de leuning f . . . 
Diepte der zitbank g 
Diepte der voetplank 
Diepte der boekenplank h 
Kleinste hoogtealineting der boekenrninite l 
Helling van het tafelblad k ('/,,) 
Negatieve afstand / 
Hoogte van het leuiiinghout M 

m m » ! u i mm 

a 
33 
:tii 
871 

m 

;t'.i 
63 
20 
34 

Opmerkingen omtrent vorenstaande tabel, 
in verband met de banken voor het Gymnasium. 

1". Ter bepaling der banknummers heb ik de 
leerlingen der reeds hflaiaa*idft beide laagste klassen 
van het Gymnasium door middel van de ter gemeen
tesecretarie aanwezige iiiiliticniuut do**n meten. 

De gemiddelde lengte van '20 leerlingen der l e 
klasse bleek te zijn 1.458 M . Rekent men den 21% 
een jongmensch van 1.73 M . lengte, mee, dnn wordt 
dit cijfer 1.471 M . Voor deze klasse werd dus 
banknoiunier VI aangenomen. 

Voor de gemiddelde langtfl van 11 leerlingen der 
2e klasse werd gevonden 1.543 M . De 12e, iemand 
van 1.85 M . lengte, werd weder buiten rekening 
gehouden; door hem zou de gemiddelde lengte tot 
1.508 woiden verhoogd. Het bank nommer voor 
de 2e klasse ia dus VII. 

Voor al de overige klassen wenl VIII als bank
nummer aangenomen. 

Het is natuurlijk niet mogelijk , bij de bepaling 
van afmetingen voor schoolbanken rekening te hou 
den met de lengte van eiken leerling. Het is ook 
van de onderwijzers niet ie vorderen, dal zij eiken 
leerling zullen meten alvorens hem zijne plaats in 
de school aan te wijzen. Dat zou bovendien niet 
te rijmen zijn met de bestaande gewoonte om de leer
lingen te plaatsen naar rangorde hunner bekwaamheid. 

Ik heb daarom VOOT iedere klasse de gemiddelde 
lengte der leerlingen als basis aangenomen, niette 
genstaande er in de beidt; laagste klassen jonge
lieden werden aangetroffen, voor wie haiikiiommer 
V , en in de l e klasse zelfs een, voor wien bank
nummer IV meer gcjiast zou zijn geweest. Voor 
de kleinere leerlingen zullen de afmetingen der ban
ken dus iets te ruim zijn, voor de grootere misschien 
iets te nauw. Voor de zeet groote is door de hier 
gevolgde constructie der banken de gelegenheid geopend 
eene ruimere zitplaats te verkrijgen door overbrenging 
van banken van de hoogere naar de lagere klassen. 

Iedere bank vormt namelijk met de daarbijbe-
Iworende tafel een meubel op zich zeil'. Dit is een 
groot voordcel in vergelijking met de totnogtoe ge
volgde gewoonte om de banken aau de achterstaande 
tafels te verbinden, en iedere rij van voor naar achter 
door twee grondribben te vereenigen. Ook voor hut 
schoonmaken der lokalen geeft de nieuwe munier 
groot gemak. 

Zooals de figuur aantoont, is elke bank door 
twee grondribben uan dt: ikuirbijbehoorende tafel 
gekoppeld, en zijn de grondribben onderling door 
eene voetplank verbonden, waarvan de bovenkant 
10 cM. boven deu vloer ligt. De voetplank dient 
voornamelijk ter Invordering der stevigheid: zij is 
een afwijking van de label, die voor de hatiknom-
luers V I , VII en VIII sameiivulliug bedoelt van de 
voel plank mot den vloer der school 

2 U . De letters «—m zijn die, waarmee de ma
ten in de figuur zijn aangeduid. 

3". Het verschil in hoogte tusschen het hoogste 
cu het langste punt der zitbank is niet iu deae tul>cl 
aangegeven. De bovenaan gebaalde tabel in *De 
Schoolbode" vau 1870 geeft daarvoor aan: 
voor leerlingen beneden 1.12 M . lengte 10 maf. 

• van 1.13 t o i l .3311 • 14 • 
en voor de grootereu 17 » 

4 ° . De in de tabel aangegeven diepten van het 
tafelblad zijn de hij het schrijven noodzakelijke. Ik 
heb, zooals de figuur doet zien, aan elke tafel 
een horizontalen regel toegevoegd van 10cM. breedte 
(diepte), van eene indieping voorzien om het wegrollen 
vau penhouders en ]»otlooden te beletten. Iu dat hori
zontaal gedeelte wordt ook de inktkoker aangebracht. 

5". Met ile in de tabel aangegeven Dbreedte van 
bet tafelblad" wonlt bedoeld de voor iederen leer
ling iiooilzukelijke zit breedte. Deze afmetingen zijn, 
zoouls mij bij tie Inzicht iging van de schoolbanken 
van hel Gymnasium le Delft is gebleken, die onder 
oumiddellijkeii invloed der boven bedoelde Rijkscommis
sie volgens haar systeem zijn samengesteld, te krap 
berekend. 

Met het oog op de llinke ruimte der schoolloka
len, heb ik de banken allen 1.50 M . lang genomen, 
zoodat per |>ersoon 0.75 M . zithreedte aanwezig is 

ti*. In de oorspronkelijke iu mijn bezit zijnde 
tabel is nog aangegeven de voor eiken leerling bo-
noodigdc breedte der rugleuning; deze maat vervalt, 
wanneer men doorloo[>ende leuningen bezigt, gelijk 
hier is geschied; ik acht die eenvoudiger en in het 
belang van de stevigheid tier bank meer gewenscht. 

7 U . Verder vindt men in die tabel de maat der 
9uilschuiving vau het mfelbhul" voor de verschil
lende banknummers. Hun, die dergelijke beweeg
bare uifelbhulen mochten willen iu toepassing bren
gen , raad ik ten zeerste aan eerst kennis te nemen 

van het rapport der bovenbedoelde Rijkscommissie, 
dat stellig op de eene of andere manier zal worden 
Openbaar gemaakt. 

Jhrdrecht, 'M Januari 1880. 
J, 4- T A N D E R K L O E S , 

Directeur der gemeentewerken. 

P R O E V E N O M T R E N T T R A M W A Y - I J J N E N . 
De Algemeene Raad van de Seine, zoo leest men 

in ile Itébats, heeft onlangs den wensch te kennen 
gegeven dat achttien nieuwe train way-lijnen zouden 
ontworpen worden, vooral bestemd om bet vervoer 
van de bevolking der vooi-stcdeii naar het hart van 
Paiijs gemak keiijker te maken. De exploitatie van 
rijtuigen op spoorslaven stelt werkelijk instaat, hij 
gelijke inspanning, lasten te vervoeren, veel zwaar
der dnn die, welke het mogelijk is op gewone wegen 
te sleepen. 

Het voordeel der tramwegen ligt in de verminde
ring van de trekkracht. Ongelukkig zijn de aanleg
en onderhoudskosten der lijnen nog zeer hoog. Een 
lijn is slechts productief, als zij aan verscheidene zeer 
ingewikkelde voorwaanleu voldoet. Zie daaromtrent 
het achttiende deel van de Parville's Causeries 
scientiflques. Dedagelijksche opbrengst der tramwe
gen wisseltaearaf. Ziehier eenige cijfers: Montroiige, 
te Parijs, naar net Oosterstation: IV. 177.05; Saint-
Ouen naar de Bastille fr. 102.25; L a Chapelle naar 
bet park Monge fr. 161.32; de Halles naar Vincen-
nes fr. 158; Villette naar het Trocadero fr. 142.71; 
de Bastille naar de kade Orsay fr. 134.06. De lijnen 
iu de voorsteden brengen minder op. De Iwsteu be
dienen Courbevoie cn Surcsnes, Vi t ry -Pan l in . Au-
bervilliers, Charenton. De ontvangsten stijgen slechts 
tot 100 en 110 fr. 

Het was belangwekkend en nuttig met juistheid 
te bejialen, binnen welke grenzen men den last kon 
vermeerderen zonder de gewone trekkracht te over
schrijden. Dc Omnibus-maatschappij heeft onlangs 
daaromtrent proeven genomen, waarvan het ons 
wenschelijk voorkomt de uitkomsten te doen kennen, 
naar een mededeeling aan de Soeiétéf rf'Encourage-
ment. De proeven zijn genomen op de lijn van 
Montrougi' naar het station van den Oosterspoorweg, 
die bijna horizontale gedeelten en ook hellingen ver
toont, welke tot 0.08 m .M. per meter stijgen. Men 
beeft tien arbeid die verricht wenl door de oinuibus-
pnarden, vergeleken met dien der tram weg-paarden. 
De ritten zijn achtervolgens volbracht geworden in 
de beide richtingen, tusschen de twee uiteinden , met 
een gelijke snelheid, namelijk 44minuten van Mont-
rouge naar bet Oosterstalion, en 51 minuten in de 
omgekeerde richting. In heide gevallen heeft men 
tot versterking van kracht een paard aangespannen 
op de helling, die tusschen den boulevard Saint-
Germain en de straat Soufllot bestaal. De omnibus 
was volgeladen evenals het tram weg-rij tuig. De paar
den hadden dus te trekken: VOOT den omnibus 3600 
K G . , op deu tramweg 6000 K G . Elk rijtuig was 
fOOTlien van san dynamometer, gelijk men weet, 
een zeer eenvoudig toestel, dat automatisch op elk 
gedeelte van den overtocht de door de paarden uit
geoefende gemiddelde kracht aantoont, en dus den 
volbrachten arbeid. 

Voor den gewonen omnibus heelt de arbeid van 
elk paard, per seconde, in de eene richting, afge
wisseld van 124.88 kilogram meter tot 06 85 kilo-
grainmeter. De kilogrammeter, eenheid vim den 
mechanise hen arbeid, komt overeen met den volbrachten 
arbeid, als men 1 kilogr. 1 meter boog opheft in 
1 seconde. Het gemiddelde was 85.0'J kilogram meter. 
In de tegenovergestelde richting heeft de arbeid afge
wisseld van 138.48 tot 50.54 kilogrammeter. Het 
gemiddelde was 80.42. Het gemiddelde in beide 
richtingen te zamen bedroeg 85.04. 

Voor tie tramweg-rijtuigen waren de cijfers : 
in de eeue richting 83.88 tot 10.12 

gemiddelde 54.02 
in de andere richting 121.66 tot 41.76 

gemiddelde 71.54 
gemiddelde iu beide richtingen 64.73 
Dus voor tien omnibus, in ronde cijfers 85 

» tramweg 65 K G m . 
Deze cijfers toonen overtuigend aan dat de gemid

delde arbeid van een j»uird merkbaar minder is 
als het eeu tramweg-rijtuig dun wanneer het een 
omnibus trekt, en toch is in het laatste geval de 
gesleepte last 8600 K G . , in het eerste 0000. Aan 
deu ionen kant vervoert men 28 reizigers, aan den 
anderen 48. 

Het is goed hierbij te voegen, dat de dynamo
meter aantoont dal de inspanning hij het afrijden 
grooter is op dc tramwegen dan hij deu omnibus, 
iets wat overigens de beer Tresca reeds leer juist 
bad opgemerkt, toen hij vroeger proeven nam op 
deu Amerikaanschen spoorweg van den Cours la 
Reine. Deze kracht wisselt bij de omnibussen af van 
2U0 tot 350 kilogr., terwijl zij 280 tot 500 kilogr. 
bereikt bij de tram weg-rij tuigen. De M:uïtsrhuppij 
verklaart dit verschil door te zeggen, tlat de «ean t -
train of het voorstel van den omnibus een soort van 

proeven der Maatschappij Wjlgt, dat de ge-
kracht, noodig voor het trekken van een 

den omnibus is 18.60 KO., bij dan tram
de eene r ichting, en in tie andere 10.3 

Gemiddelden: 10.12 KG. per ton 

hefboom vormt, die bij het afrijden helpt. Wat hier
van z i j , de aanzienlijke kracht die het in beweging 
brengen aan de tramweg-rijtuigen vereischt, draagt 
in groote mate bij tot het vermoeien vau de trek
dieren en rechtvaardigt de soort yan overigens zeer 
zactrtcn aandnmgr, Tfhrö>' Ï1CT pnblieT wor7iTT.ïtgë-
oefend, om de reizigers te doen in- en uitstijgen, 
zonder dat de voertuigen geheel stilhouden. Men 
weet dat iu het buitenland, tc Weeneti, te Berlijn, 
b.v. de tram wegen-rij tuigen in het algemeen slechts 
stilhouden op stations, aangeduid door bordjes. Op 
die wijze bespaart men aan de paarden veel ver
morden is. 

Uit de 
middelde 
ton, bij i 
weg 0.H3 
K G . en 11.20. 
en 0.01. 

De omnibus van 3600 K G , gewicht vereischt dus 
gemiddeld op deze lijn 68.83 kilogrammeier, het 
tnmweg-rytmg van 6000 K G . gewicht vordert sh-chts 
een gemiddelde inspanning van 54 kilogrammeter. 
In ronde cijfers is de verhouding 69 \ 54. Het voor
deel van den tramweg is dus sterk merkbaar. De 
Maatschappij heeft er partij van getrokken door den 
te sleopen last te verzwaren. In 1877 hielden de 
rijtuigen slechts 47 reizigers in. Men heeft sedert 
ile inrichting der trappen gewijzigd , zoodat men twee 
plaatsen meer heelt uitgewonnen op de impériale 
en ééne up de plute-furme of het bordes. Elk voer
tuig kan nu vijftig reizigers opnemen. Het dood ge
wicht is hierbij niet vermeerderd, alleen de vracht 
is toegenomen niet ongeveer 180 K G . 

In deze omstandigheden vervoeren de paanlen met 
een kracht, bijna gelijk aau die welke zij uitoefenen 
om omnibussen te trekken, nuttige gewichten, die 
aanmerkelijk grooter zijn. Zij trekken 50 reizigers 
inplaats van -28. 

Deze cijfers, rechtstreeks afgeleid uit de metingen 
met tien dynamometer, komen zeer nabij die, welke 
men door de theorie verkrijgt. Zij bewijzen dus, dat 
men hij benadering door becijfering zeer goed de 
krachten kan bepalen, die tie paanlen aanwenden bij 
het sleepen van vrachten op holle ipoorstaven. 

Gewoonlijk rekent men 7 kilogrammeter |>er ton 
voor tie wrijving op de horizontale baan; men voegt 
er 1.5 of 2 kilogr. bij voor de wrijving van de as 
op de bussen; eindelijk telt men erbij op of trekt 
men ervan af: 1 kilogr. per millimeter helling. 

Men heeft alzoo 0 kilogr. kracht. Dit is het ge
middelde cijfer, hierboven gevonden, maar bij de 
klimmingen is tie werkelijke kracht minder bevonden 
dan die, welke de theorie aangeeft: bij de dalingen 
heeft men daarentegen de inspanning grooter bevon
den, wat paradosaal schijnt. Deze anomalie laat 
zich achter gemakkelijk verklaren. In de eenigszins 
steile dalingen moet de koetsier de remmen aanzet
ten, om de overmaat van snelheid te doen vertra
gen; de trekdieren moeten met korte tusschenpoo-
zeu pogingen doen om de raderen minder te doen 
klemmen, die meteen aanzienlijken arbeid overeenko
men. Dezelfde werking heeft uiet plaats als de hel
ling Hauw is: alsdan iet men de remmen niet aan, 
daar tie snelheid niet tc vreezen is. 

De proeven der Omnibus-maatschappij bevestigen 
dus onduhl>elzinnig het voordeel der tramwegen boven 
de gewone omnibussen. 

10 Fabr., 1880. X . 

rterichten en mededeelingeD. 

De 
B U I T E N L A N D . 

Arcbinard heeft bij Dunod, te ingenieur 
Parijs, een vertaling vau de uitmuntende Techno
logie der warmte van Prof. Riualdo Ferrari uitge
geven. De oorspronkelijke tekst verscheen te Milaan , 
in 1876, en werd terstond in het Duilsch overgezet. 
Ilij vult Péclet 's Traité dc la chateur aan. De 
heer Arcbinard heeft er een .-lunhangsel aau toe
gevoegd, dat bijna een afzonderlijk work mag heeten 
en o. a. behandelt: de pyrometers tot bepaling van 
zeer hooge warmtegraden , de Iftfpatting van de theorie 
der warmte op het vltNÜhaar-maken van gassen eu 
bet voortbrengen van ijs, de zoogenaamde rookver-
bnnderS, de gas-machines, enz Omtrent laatstge
noemden leze men ook de aanteekening van Fichet 
in ile Memoires des ingénieurs civils de France, 
van 1874. Het Aanhangsel spreekt ook over de 
luchtververscliing van scholen en andere bewoonde 
vertrekken. Omtrent de verwarming met heete lucht 
zegt het, tlat dit stelsel meestal de voorkeur verdient 
boven de andere stelsels. oWel hebben stoom en 
warm water soms hun redenen van bestaan, bijvoor
beeld als bet bestaande gebouwen geldt of nieuwe 
met lange en talrijke vleugels, zooals sommige gast
huizen , gevangenissen , enz., welker Oppervlakte voel 
aanzienlijker is dan hun hoogte en waar uien dus 
de toestellen voor heete lucht te veel zou nWMtafl 
veriuenigviililigen. Maar bet streven in Frankrijk oni 
de toepassing van heete lucht te bejierkeii lol kleine 
gebouwen, is niet ten volle gerecht vaa n l iyd ." 

http://verglaa.de
http://ugcon.tr
http://uemit.es


D E O P M E R K E R — Zaterdag iA Februari 1880. D E O P M E R K E R — Zaterdag 14 Februari 1880. 

§ La Nature van 24 Jan. j l . bevat een beschrij
ving met afbeelding van Siemens' clectrischen spoor
weg, die gedurende de jongste tentoonstelling te 
Berlijn in dienst was. Minnen het tentoonstellings
gebouw heeft de snelheid 3 .5 meter in de seconde 
bereikt (120 kilom. in het uur), dat is een arbeid 
van 3'. paardekr. Voordcelen zi jn: geen gevaar van 
brand,* geen rook, geen stoom. I>c heer Gramme 
vervaardigt nu voor de fabriek van den lieerMenier, 
te Noisiel, oen werktuig tot overbrenging van be
wegende kracht op tteu afstand door de electriciteit; 
dit werktuig heeft een arbeid van 10 paardekr. voort
gebracht en in bijzondere omstandig hei len van 16 . 

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: 

benoemd: bij het kadastraal bureau in Neder-
landsch-Indië, met ingang van 1 Januari 1 8 8 0 , Uit 
ingenieur 3e klasse .1. A . van Bergen, en zulks met 
intrekking zijner benoeming tot landmeter Ie klasse: 
tot landmeter 2e klasse, R. B. G. Brostowski, E. 
W . Kreutz Wende dich von dein Borne, O. L . M . 
Borctius en H . A, F . Freydonek, allen thans met 
den titel van buitengewoon ambtenaar van het Ka
daster bij dien tak van dienst werkzaam gesteld; 

tijdelijk belast: met de waarneming der («trek
king van adjunct-landmeter l e klasse bij het Kadaster 
in Nederlandsch-Indie A . Uijt den Bogaard, thans 
met den titel van buitengewoon ambtenaar van het 
Kadaster bij dien tak van dienst werkzaam gesteld. 

Bij den dienst der Staatsspoorwegen op Java: 
benoemd: hij het Algemeen Beheer, tot opzichter 
3e klasse P. H. Soeters, daartoe ter beschikking 
gesteld van de Indische Hegeering en onlangs uit 
Nederland aangekomen; geplaatst: op het hoofd
bureau te Buitenzorg, de benoemde adjunct-ingenieur 
2e klasse M . de Boer; 

bij de algemeene werkplaatsen van de lijn Buiten
zorg—I'reanger Regentschapen : belast: met de 
waarneming der functicn van chef der werkplaatsen, 
de opzichter-machinist 1e klasse J . Ferwerda; over
geplaatst: de opzichter 2e klasse M . II. C. Baron 
du Tour , cn dc machinist 2e klasse T h . Boon van 
Ustade, beiden van het hoofdbureau te Buitenzorg; 

bij de exploitatie van de lijn Soerabaia—Pasoeroean— 
Malang benoemd; tol tijdelijk onderopzichter 3e 
klasse E . Kok. 

— Bij koninklijk besluit is 's Konings Commis
saris in Noord-Brabant gemachtigd tut bij een roeping 
van de Staten dier provincie in buitengewone ver
gadering, op Dinsdag 16 Februarie. k. , om daarin 
te behandelen: een voorstel tot aanbieding eener 
provinciale bijdrage aan het Rijk in de kosten van 
verbetering vau den watcrstaatsloestand in het noord
oostelijk gedeelte vau Noord-Brabant; een ontwerp
besluit tot oprichting van een tijdelijk waterschap 
tot bepaling der aan het Rijk aan te bieden bijdrage 
in de kosten der werken tot verbetering van den 
waterstaatstofistanil in het noordoostelijk gedeelte 
van Noord-Brabant; een in de najaarsvergadering 
van 1879 genomen besluit tot aanvulling van het 
provinciaal reglement van politie op het gebruik 
van- cn het vervoer over de openbare wegen in die 
provincie; voorstellen van Gedeputeerde Staten tot 
voorziening In de kosten van herstel van provinciale 
wegen en bruggen, die door de jongste waterramp 
hebben geleden. 

— Bij den Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid is de aanvrage om concessie van een 
stoomtram van Leiden over Oegstgeest en Rijiisburg 
naai' Katwijk ingekomen. Voor den aanleg zullen 
beuoodigd zijn / 200 ,000 . Het rollend materieel zal 
geheel overeenkomstig zijn aan dat, bij den stoom
tram Den Haag—Scheveningen van de Nederlandsche 
Rijnspoorweg maatschappij in gebruik. Gedurende 
den wintcnlieiist zullen 10 reizen eu gedurende de 
zomermaanden 15 reizen heen en weer per dag wor
den gedaan, en bovendien zullen des avonds, naar
mate er behoefte bestaat, extra treinen loepen. Het 
geheele traject kan binnen 45 minuten worden af
gelegd. 

— Bij miiiisterieele beschikking zijn P. J . II Mod
derman, R. Suri i iga, S. A . Spaarwater en E . Ver-
stijneu, landmeters van het kadaster hiertelande, 
gesteld ter («'schikking van den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch-liidië, om te wonlen benoemd tot 
landmeter 2e klasse bij den kadastralcn dienst daar 
te lande. 

Amsterdam. In dc jaarlijkscbe algemeene ver
gadering van de Maatschappij van Vleeschhuuwerij 
alhier, den 0 dezer iu Eensgezindheid gebonden, 
is het dividend over het afgeloopeii getiootscbapsjnar 
vastgesteld op B'/a pet. of/" 17 per aandeel van / 200. 
Ten vurigen jnre bedroeg dit ) M 5 . 

Uit het verslag der tinanrieele commissie, die tot 
goedkeuring der rekening cn verantwoonling en der 
balans adviseerde, bleek, dat in de laatsten t i j d 3 ' / 3 

cent winst per kilo was behaald en dat het dus al
leen aan den grooten omzet van vleesch te danken 
was, dat thans zulk eene groote uitdealing kon wor
den gedaan. 

De president der Maatschappij , de heer Mr. J . 
A . van E y k , werd herbenoemd en de directeur, 
de heer Roskopff, dnnkbetuigd voor zijn goed beheer. 

— De termijn tot inlevering van beursplannen 
te Amstenlam is j l . Zaterdag gesloten. 

Een vrij gioot aantal plannen is ingediend, niet 
alleen van architecten, maar ook vuu jHirticulieren. 
Het voornemen boilisl een ojienbarc tentoonstelling 
tc houden van alle ontweren, zoodra de commissie 
voor de beiirsplaiinen met het rapport gereed zal zijn. 

Amsterdam. Wij ontleenen aan het Handels
blad het volgende bericht; 

vliet werktuig tot het breken vnn ijs (ontwerjt-
Van der Meij . directeur der SleeplKWtenrijderij alhier) ' 
aangebracht aan de slceplwot 't Zand, van 75 j 
paardekrai b i , en waarmede dezer «lagen proeven zijn . 
genomen, bestaat uit een ijzeren spier van ongeveer 
18 voet lengte. Daarvan zijn 10 voet binnenboord 
bevestigd, terwijl het overige gedeelte even op zijde 
Tan den voor-steven boven de waterlijn in eenigszius 

hellende richting buiten boord recht vooruit steekt. 
• Bij het stoomeu schuilt de spier, waaraan boven

dien aan het vooreinde en ter weei-szijden kettingen 
zijn aangebracht, onder het ijs eu ligt het op. Het 
berst dientengevolge in stukken, gewoonlijk van 1 
tot 2 meter lengte. Tijdens de proeven had het 
zwaarste ijs een dikte van 20 tot 22 Ned. duim. 
Het bleek, dat men door 15 duim geregeld kon 
blijven doorstoomen. Het is misschien niet overbodig 
hierbij aan tc teekenen, dat een sleepboot zonder 
toestel slechts door 5 of 6 duim breekt en dan na
tuurlijk nogal te lijtien heeft. 

»Het geheele toestel kan binnen een kwartier 
worden weggenomen of binnenboord gehaald. De 
kosten van aanmaak zijn betrekkelijk gering. 

«Door denzelfden ontwerper zijn mede op kleine 
schaal proeven genomen met een toestel om ijs te 
ruimen. Dit model had 16 voet lengte bij 10 voet 
breedte. Het bestaat uit twee ijzeren gootvormige 
hakken, evenwijdig naast elkander loopendeen waar
van de voorste gedeelten een weinig onder wnter 
steken, terwijl z i j , al oploojiende, van achteren in 
waaiervorm boven het ijs uitkomen, zoodat de van 
voren opgenomen schotsen van achteren op den vasten 
ijszoom glijden. Een cn ander rust voor drijfver-
mogen op ribben tusschen twee schuitjes, bij de 
proeven op groote schaal door sleepbootcn te vervangen. 

• Zooals de toestel thans is ingericht, moet het 
gesleept worden, schept het ijs uit het dop op , 
dat door den drang van het water dom- de bakken 
drijft, en voorgestuwd wordt al naarmate van de 
vaart, totdat het op het vaste ijs wordt geworpen, 

•EÓn tweede toestel, om het ijs uit het slop onder 
den vasten zoom te brengen, is insgelijks in be* 
werking. 

«De uitslag dei proeven was bevredigend. Zoodra 
de wintervorst ons dus weer met ecu bezoek komt 
vereeren, kan hij op een behoorlijk gewapendun 
tegenstand rekenen. 

Utrecht. Bij de Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen is benoemd tot Ingenieur i i alge-
mecoen dienst bij de Afdeeling: »Weg en Werken", 
de heer S. II Nivel , thans directeur-iugeiiie ir van 
de Nederlandsche Westfaalschc 3p0OrW0gmsntschapprJ. 
Naar men verneemt zal deze ingenieur aan lie hoofd
bureau de verschillende plans voorbereiden , waanloor 
de werkzaamheden der sect ie-ingenieurs zhh neer 
uitsluitend tut het onderhoud en het toezicht op de 
nieuwe werken zullen bepalen. 

G r o n i n g e n . Het Gemeentebestuur is in onder
handeling met de lirmu II. E. Oving Jr. te Rotter
dam, om voor rekening van ecu Belgische Kaatschap-
pij hier ter stede een tram iu exploitatie te brengen. 

Middelburg. De tentoonstelling van schilderijen, 
tlie den 20 Maart a. s. geopend zal worden, belooft 
zeer veel goeds. Uithoofde van de talrijke inzen
dingen , kun van de aanbiedingen van het museum 
te Brugge, noch van de alerie des Capiicins te 
Bi-ussel gebruik worden gemaakt. 

Haarlem. De Raad heeft in zijne vergadering 
van 11 dezer een plan vastgesteld voor de bebouwing 
van het exercitieterrein, gelegen aan het begin van 
den Alkmaursclieij straat weg, aau den hoek van den 
Schootersingel; voorts werd het Dagelijksch Bestuur 
uitgenoodigd de voorwaarden voor den verkoop van 
dit terrein te ontwerpen. 

Dordrecht. De commissie tot voorbereiding 
eener verbinding van de Hoeksche Waard met den 
vasten wal heelt in de alhier gehouden vergadering 
besloten: 

l o . dat het weiischelijk is: a. zoowel in het al
gemeen belang als in dat van de Hoeksche Waard , 
tlat die Waard door een brug met den vasten wal 
verbonden worde; h. dat tlie brug gelegd worde te 
Puttei-shock; c. dat ter onderlinge verbinding van 
verschillende gemeenten in de Hoeksche Waard een 
stoomtramweg aangelegd en in exploitatie gebracht 
worde. 

2o. Dat er een algemeene vergadering van dc 
commissie met de door de gemeenteraden uit de 
Hoeksche Waanl gekozen afgevaardigden, zal worden 
gehouden te Dordrecht, den 26u Februari e. k . , 
's middags te 12 uren. 

3o. Dat de gemeenteraden in de Hoeksche Waard 
zullen worden uitgenoodigd om daartoe afgevaardig
den te kiezen en wel voor de gemeenten van 2000 
zielen en minder écn afgevaardigde, van SllOO tot 
4000 zielen twee afgevaardigden en van 4000 zielen 
en meer drie afgevaardigden., 

4o. Dat eenige uitbreiding behoort gegeven te 
wonlen aau tie commissie, waartoe het lidmaatschap 
alsnog aan eenige heeren aangeboden zal worden. 

Deventer. De voormalige vestingwerken zijn 
grootendeels geslecht, en binnenkort aal vestinggrond 
in veiling gebracht worden. De behoefte aan woon
huizen is weder groot, en meu hoopt dat weldra 
een begin zal gemaakt worden met bouwen. 

Hoogeveen. Door deu Heer M r . C. L . Rahder 
ïs concessie aangevraagd voor ecu stoomtramweg van 
hier naar Nieuw-Amsterdam, langs Nieuweroord, 
Zwinderen en Wachlum Daarvoor verzoekt hij rente-
garantie gedurende een termijn vau 15 jaar, voor 
een kapitaal van '75,1*00. van tie gemeenten Hooge
veen, Dalen, Koeverden en Oosterhesselen, en voor 
een kapitaal van f 50,000 van de gemeenten Emmeii 
en Slccn. 

Ede. De GeMieentcraad heeft besloten toe te 
staan een verzoek van dc Commissie voor een stoom
tramweg Wageningen—Ede , om verschillende ge
meentewegen te mogen kruisen en de rails te leggen 
longs r |• • n westelijken berm van den grintweg tus
schen het dorp en het slation Ede. 

Emmen, Dc beerJobs. Lokker, hoofdopzichter 
der Drentsche Midden-veen- eu kanaalmaatschappij, 
heeft eene begrooting der kosten opgemaakt voor 
eeu locaal (smalspoor-) spoorweg van hier over Odoorn , 
Borger en Rolde naar Assen. De kosten van aanleg 
enz. zijn begroot op ƒ 1 , 2 0 1 , 0 8 0 over eene lengte 
van ruim 42,000 meter. De jaarlijkscbe uitgaven 
zijn geraamd op / 102.432 en de ontvangsten op 
/ 155,250. N. R. C. 

Varia. 
Houten deuren voor zeesluizen. Voor deu

ren van zeesluizen wordt het oreen/iearMiout aan
bevolen. IJzeren deuren, die aan het zeewater zijn 
blootgesteld, zullen alleen dan lang duren als de 
bestrijking of verf dikwijls kan wonlen vernieuwd. 
Houten deuren hebben (zonder van den paalworm 
te spraken) het nadeel, dat de bouw moeilijker en 
de uitgaaf Inniger is dan bij ijzeren deuren. Juist 
daarom wordt voor sluizen die niet wijder zijn dan 
twintig meter, de voorkeur gegeven ann greenheart. 
Zijn vastheid overtreft die van eikenhout. Proeven, 
genomen in de Ecole des ponts et chaussèes te 
Parijs, hebben de volgende gemiddelde waarden ge
geven : 

Soortelijk gewicht 0.91 
Vastheid tegen druk 673 K . G . per c . M 1 . 

» ii uitrekk. 1286 • » g 
o » buiging 1270 • » • 

Lichttorena waren op de jongste wereldten
toonstelling te Parijs minder goed vertegenwoordigd 
dan op de tentoonstelling van wetenschappelijke in
strumenten te Kensington. Het belangrijkste voorwerp 
bevond zich In de Fransehe verzameling. Het was af
komstig van de firma Sautter, I^monnicr en Cie. en 
bestond in een volledige lantaarn vau een lichttoren 
eerste klasse met electrische verlichting. Door draaiing 
van een groep prisma's werd de werking van de vlam 
zoodanig geregeld dat, benevens een standvastig licht, 
in zekere luiwhenpOOesn stralen van achtmaal grootere 
lichtsterkte bliksemden. De hooien Barbier en Fenestra 
hadden een lantaarn vervaardigd, welker kenmerkende 
eigenschap daarin bestond, dat het licht zich afwis
selend rood en wit vertoonde. Deze wijze om een 
lichttoren kenbaar te maken verdient afkeuring. Het 
roodgekleurde glas slorpt in niet onbeduidende mate 
bet licht op. Dientengevolge zullen de roode straten 
slechts op kortere distantie zichtbaar zijn dan de 
witte. Op zekeren afstand van deu lichttoren zullen 
dus slechts de witte stralen zijn te herkennen en 
kunnen daaruit ouhcilzwangere dwalingen ontstaan. 
Het is derhalve rationeeler slechts witte stralen aan 

te wenden, en de kenmerkende schijnsels door stralsn-
groepen voort te brengen. Zeer geprezen worden de 
door de firma Sautter, Lemon nier en Cie. tentoon
gestelde VUIU-MIU[i-lantaarns. Het toestel bestaat uit 
drie lampen, die aan ij/eren, om den mast van het 
schip gelegde ringen lievestigd zijn. Deze lampen, 
die voor petroleum zijn ingericht, branden helder en 
zuinig. Het gewicht van het geheele toestel bedraagt 
slechts 350 K . G . De luchttoevoer is voortrelTelijk , bij 
vólkernen veiligheid tegen uitdooving door storm. 

Besproeiingen met rioolwater. Proeven, 
genomen door den bekenden weerkundige Marié-
Davy op de acht honderd vierkante meter beplante 
vakken, te zijner beschikking gesteld door de stad 
Parijs in haren proeftuin te Gcnnevilliers, hebben 
aangetoond, dat vnu een laag rioolwater hoog 
0.6317 M . , gestort in zes tiesproeiiugeii, gedurende 
de maand Augustus 1870 , slechts 0 .0780 M . door 
de drooglegglngsbuisen is gevloeid; tb* verdamping 
eu de uitwaseming der planten, die den bodem be
dekten ea die zich aanzienlijk hebben ontwikkeld* 
hebben 0.5528 M . aan den dampkring teruggegeven. 
Slechts een tiende van het gestort*' rioolwater zou 
alzoo aan de werking dezer planten ontsnapt zijn. 
Een dergelijke uitkomst is verkregen gedurende 
vier maanden wekelijkse lie vloeiingen, gedaan op 
de beplante vakken te Montsoiiris. Meu behoeft 
dus niet te tvvijfelen aau de mogelijkheid, door den 
bodem eeu lie woonde plaats te sulveren eu door r i 
oolwater den plantengroei te bevoordeelen. 

Electrische lampen. Ouder deze nemen tlie 
van Sawyer en die van Brush in de Vercenigde Staten 
eene eei ste plaats in. Die van Sawyer gelijkt in eeuige 
punten op die van Edison. De heer Sawyer heeft 
er ook aan gedacht kool te bezigen in een atmosfeer 
zonder zuui-stof, maar zijn luchtledige ruimte is veel 
minder volkomen dan die, welke Edison in zijn bol
len voortbrengt met de luchtjioinp van Cook en Spren-
gel. De lamp-Sawyer is een glazen buis van tien 
Eng. duim lengte en andcrhalven duim middellijn; 
het licht wordt voortgebracht door het branden van 
een stift van kool. De buis is gevuld met stikstof, 
die men heeft laten binnenstroomen na de lucht 
te hebben uitgepoiupt; het alzoo verkregen licht is 
zeer schoon, en de lampen kunnen gedurende vijf
honderd uren branden. De lam(>-Sawver is vooral 
bestemd voor gioote werkplaatsen, mijnen, spoor
wegstations, groote openbare zalen, dokken en lo
gementen. De lamp van Brush, te Cleveland, in 
Ohio, heeft veel van ;:ich doen spraken. <ij geeft 
een eenigszius ongelijk licht, maar voldoende voor 

vele doeleinden. 
Negentien twintigsteii der in de Vereenigde-Staten 

gebruikte buttpon zijn volgens het model-Brush. 
Men l>edietit er zich van iu fabrieken, in de groote 
winkels en drukkerijen. Op dit oogenblik zijn er 
ongeveer achthonderd in dienst. Elke lamp heeft een 
lichtend vermogen gelijk aan dat van twee duizend 
waskaarsen. In de spinnerijen van Pawluckcs zijn 
acht en dertig bunpsn-Brush, die vijfhuiident gas
branders vervangen. De Vennootschap heeft bevon
den, dat de 38 lampen één dollar en zestien A m . 
centen ( / 2.90) in het uur kosten ; het gas kwam 
vroeger te staan op vijf dollar ( ƒ 1 2 . 5 0 ) in het uur. 

Men gebruikt ook rtnish-lampen iu de spinnerijen 
van den Staat Rhode-Island, te Providence. De 
Vennootschap heelt SSTSt machtiging gegeven tot het 
gebruik van deze laiujien ten koste der Electrische 
Maatschappij, Sinds een jaar heeft zij te haren laste 
de Brush-lani|»en voorgoed ingevoerd. Zij heeft er 
tachtig, die duizend gasbranders vervangen. Ziehier 
eenige cijlers omtrent de kosten: dc machine 2000 
dollar, elke lamp 80 dollar. Vroeger kostten de 
1000 gasbranders in bet uur 12.25 dollar (ƒ 30.62*). 
thans tie K0 lani[H'ti in het uur 80 Ainer. centen 
( ƒ 2 . 0 0 , . Het lichtvermogen der tachtig lampen is 
gelijk aan dat van 160,000 waskaarsen. Wij dee- I 
len, zegt de heer Veiiiier in Le Temps van 27 • 
Jan. j l . , deze cijfers onder alle voorbehoud mede. 

\ankondi<!iii?;en van Aaiilipslnliiiiini. 
Maandag, ie Peer. 

imiterdam, te 12 uren, door burg. cn weth.: dc 
levering, in 8 perc., van: lo . bezaagde en onliezaagde 
eiken, grenen, vuren cn dennen houtwaren; teer, pik 
en smeedijzer, ten dienste der gemeente-werken gód. 
'80; 2o. in Dl perc. vijlen, spijkers, steenkolen, ijzer-
krainerijen, bereide cn onbereide verfwaren, touwwerk, 
schoonmaakgurcedschappcti, zink, koper, koper- ea 
ijzerdraad, kulfaa!werk, emmers en putsen, UJOIIIS, 
manden, poetttatoen, kurkeiizakkeu en strookdweilcn, 
kalk, cement, witzand cn blauwe steeneu, ten dienste 
der gemeentewerken ged. '80, '81 en '82; 

3o. liet maken vau nieuwe houten wallen langs en 
hot uitdiepen van dc Rozengracht; lo. het stellen van 
trottoirbanden ged. '80. Inl. voor no. 1 cn 2 bij den 
stadsarchitect eu voor no. 3 en 4 hij den stadsingenieur 
op het Stadhuis, van 10—18 uren. 

Aése» , te ls! uren, door Wed. P. S. Bril l , bij E . 
Slierma: het afbreken ceucr oude* en het bouwen van 
eene nieuwe boerenplaats. Inl. bij de architecten K . 
en H . llnckzemn, tc Groningen. 

« n . i . r U m l , te 12 uren, bij J . J . Bcijo: de U T -
uieiivtiiig van dc beschoeiing der kaai te Staart. Aanw. 
tc 10 uren. 

«ver toon , tc 2 ureu, tloor den architect J . Bouijs-
seu, bij Eibers: liet bouwen van eeue pastorie aldaar. 

Uraategaat, te 2 uren, door C. Sleutelaar, bij K . 
Vouck: het bouwen vau eeno behuizing. Aanw. tc 
11 uren. 

ttranlnge», bij J. van der Sluis, in ' tHu i s De 
Beurs: bet bouwen vau enne heerenbehuizing nabij 
de beurs, aldaar. Inl. dagelijks, van 9—10 uren, bij 
den architect J . B. Jager. 

Oudwtudr , bij tien opzichter A . Velding: het 
bouwen van eene arbeiderswoning voor 1). van der 
Bijl, aldaar. Aanw. te 10 uren. 

Ulnadag, 17 Fefcr. 
Zwolle, tc 11 uren, door de commissie voor den 

aanleg van den kunstweg Hcrksen—Windeshciin— 
Harknloo, in Dc P a u w het maken van genoemden 
kunstweg, ter lengte van 5496 M . Inl. hij den hoofd
opzichter W. van Wijngaarden, tc Herkscn. Aanw. 
16 Febr., te 10 ureu, bij de Herksebrag, gom. Wijlie. 

V Je veen, te 12 uren, door burg. en *elh.: het 
maken van een straatweg, van den Rijksweg tc Mep
pel af tol aan den straatweg te Kolderveen. Aauw. 
16 Febr., te 11 uren, te beginueu bij Gebr. Bruiuljes, 
te Meppel 

'*-lla*e, te 1 uur, door bet ministerie van Justitie' 
a het uitvoeren van vernieuwingen en herstellingen 
aan en liet onderhouden gedurende 188(1, 1SS1 cn 1832 
van dc reebtsgebouwen te Amsterdam, Hoorn , M i d 
delburg, Zierikzee, 's-Hertogeiibosch, Breda, Kiudlio 
ven. Maastricht en Rocrmoi t l ; — en dc gevangenissen 
tc Amsterdam, Haarlem, Alkmaar. Middelburg, Goes. 
Zierikzee, 's-Hertogenbotch, Breda, Maastricht en 
Roermond; b bet op dc diepte houden vun de gracht 
ten Noorden van het Huis van Correctie te Hoorn. 

Ilrerht, te 2 uren. door de maatschappij tot expl. 
van Staatsspoorwegen, ann het ceiitranibureau: het 
afbreken cn wederopbouwen van de wachterswoningeu 
nos. 18 en 19 bij de kilomctcrnnlen |K.'.lsr> cn 20.246 
tussenen VenJoo eu Helmond, ten behoeve van den 
spoorweg Maastricht—Breda. Inl. hij' deu scctieiuge-
meur Van der K u n , tc Venloo, Bandag ƒ 4 7 5 0 . 

Uranlngen, 's avonds 7 uren, door G Knijper, bij 
L . van Kneden: het bouwen van eene bovenwoning in 
de Man ril ssl raai, builen de voormalige Oostcrnnort. 
Inl. hij den architect A . Lauting. Aanw. lfi Febr., 
te 10 ureu. 

Wagenlngen, door deu itrchitccl S. Bitters (voor 
tie co in ui. vau exploilatie van het gebouw Junushof): 
de levering van p. m. 200 M . ijzeren hek om hut 
terrein van genoemd gebouw. 

TTlinHSI. Febr. 
fftoe, te 11 uren, door burg. cn weth.: lo. het 

werkloou voor bet bouwen van cenc nieuwe BCIIO-J! eu 
onderwijzersvvoning te Hunne; 2o. dc levering der 
benoodigde inateruJeti, in 2 gedeelten; 3o. de verf-
en glazenniukcrswerkrn; 4o. het leveren van 41 school
banken (Anwriktanieh modelt, 2 hoekenkasten cu 8 
schoolborden. Aauw. 10 Febr., te 10 ureu. 

Haarlem, Ifl 11 ureu, door tien architect D. E . L . 
v. d. Arend, iu het hotel Wagntr: het bouweu van 
een uieuw koffiehuis met bovenwoniug, aan het Zuidcr-
Buitenspnarne aldaar. 

ll< kei ingen. te 11'.', uren, door burg. eu weth.: 
hei bouwen eener school voor 220 kinderen, met bij-
levering van schoolameubicinent, cn eener ondorwii-
zers woning. Aanw. 16 Febr-, te 12 uren, door den 
architect J . I. vau Waning (te Rotterdam). Bi l j . inz. 
17 Febr., vóór 3 uren. J 

Zu l i walde te 12 uren. door het gemeentebestuur: 
het bouwen van 2 openbare scholen met bij behoorende 
ondcrwijzerswoiiingeu en school meubelen, benevens 
het uitvoeren vau eenige daarmede iu verband staande 
werken. Inl. by H . Hoegsma, architect te Hoogeveen. 

Kaïtrrdam, tc 1 uur, door burg. cn weth.: het 
maken van cenc vaste brug over den Hoogen Boezem,, 
ten dienste vau liet uhattoir. l u i . aau het Timmerhuis. 

Iiorrirt-rlit, te 1 uur, ten kantore der gemeente-
gasfabriek : liet leveren vnu ougevcer 66,000 H L . 
Eng gaskolen voor pen. fabriek. 

Vllage, te 1 uur, door liet gemeen tebest.: het 
bouweu van 2 voetbruggen over de singclgraehten 
aldaar: één OVOf den Noord «al tegenuver de Hemster-
huisslraat en één over deu Wcstersingcl tegenover de 
Wuleringschestraat, 

litem in i , Ie VU uren, door burg. cn weth.: het 
bouweu van eene school voor 220 kinderen, met eene 
woning voor den onderwijzer. Inl . bij den opzichter 
Vceiieuhos, aldaar. Aauw. 17 Febr, te 11 uren. 

YVaritiiii, to 3 ureu, door deu architect A . Klaz^s 
Bijlsma, in het gemeentehuis: bet houwen van een 
nieuw voorgebouw en BMM vertimmering van liet b«-
stoiuide •nddelgebottW, voor de boerderij van T. 
Schatten burg te Den AndeL Aauw. te 10 uren. 

4m»ler*l*m. 's avonds 8 uren, in het Café 1'Académie: 
liet bouwen van 27 woningen iu de Gerard-Doiistraat. 

«««en, 's avonds S uren, door kerkvoogden der 
Ncderl.-llerv. gemeente: het timmeren van een ge
bouw voor catechisatieu, met vertimmering der kosters-
woning enz. Bilj . inz. vóór 12 uren. 

hai \i ijk >• Zee , door den aauucmcr C. van der Loo 
(te W'addiuksveen): het metselwerk van een koffiehuis 
met uevensstaand woonhuis te Katwijk a/Zcc, Bestek-
ter inzage bij F. Ilallecu, te Katwijk a/d Riju. 

DaoJeré-ac. • » Febr. 
lirtMilngeii, te 1 L" ., uren, door burg. en wetb.: 

het lot wandelplaats en bouwterrein aanleggen vau 
een gedeelte der noordwestelijke gemeentegronden, 
gelegen tusschen dü N.- Boteringestraat en de Groote 
Kruisstraat. Bdj. inz. IS Febr. 

««hagen, te 1 uur, door bet gemeentebestuur: eene 

«langrijke vergrooting der gemeenteschool. Aanw. 
,8 Febr. 

Hinliee, te 2 uren, door den kerkeraad der Chr. 
jifrcl. gemeente: het vertimmeren vau de pastorie. 
j t. stck en teekening liggen hij II. Elevcld, aldaar. 

Haarlem, tc 3 uren, door het bestuur der sociéteit 
\)t Kroon: het uitvoeren van eenige herstellingen cu 
igfsieawioflU in de b dentaal dier sociëteit. Aanw. 

cn 17 Febr., te 9 uren. 
jammerti, bij P. J . Oppcdijk: het bouwen eener 

piriiwc voorhuizmg met vertimmering aan eeno boe-
enhuizing, staaude ouder behoor van het dorp Boom
waag, over de „Wielen". Teekening ligt bij E . A . 
e Jong, aldaar. Aanw. 10 Febr., le 10 ureu. 

W , S S Febr. 
niddr lhnrg . tc 10 uren, door het ministerie van 

;aterstaal enz., aan hot. gebouw vau het prov. best.: 
,tt maken vau oeu peilput, terp cu gebouwtje voor 
«lle zclfregistrecronde peilschaal te Bortele. Aanw. 

r Febr. Kaming ƒ 8 7 4 0 . 
i.Hawch, tc lu'/i uren, door bet ministerie van wa-

lerstaat enz.: het afhalen, vervoeren en plaatsen van 
JU kanonnen als meerpalen aan dc havens te Willem
stad cn te Moerdijk, Voorbanden in de magazijnen te 

flensden en tc Geerlruidcubcrg. Aanw. 16 Febr. 
laming ƒ 9 8 0 . 
Ewalle, te 12 uren, door het prov. bestuur: het 

Aiilrggcn vau eeu grintweg langs de Liitterhoofdwijk, 
SI dc prov. grens van Ove.rijsel lot Koeverdon.^ Inl. 
,ij deu hoofdingenieur en tien ingenieur A . Déking 
lura, beiden le Zwolle eu den iiooldopzichter der 
Jrdciusvuart, te Avcroest. 
'••Hage, te 1 uur, door hot ministerie van water-

taat euz.: het onderhonden vm- eu het doen van 
enige herstellingen ann bet Rijks postkantoor te 
larlingen, ged. '80, SI eu '82. Aanw. 18 Febr., tc 

uur. Raming / 1100. 

ilmt•Ui», te 3 ureu, door het K. K . parochiaal 
rkbeatuur, bij Wed. J . Leus, op de Doele: hot 

nawen van bijzondere scholen voor die gemeente. 
Uuw. te 2 uren. 

HIMIKH.I - r e i . het bouweu vau eene woning met 
ierberg eu kolfbnuu voor St. Bakker. l a l . bij deu 
lOhitOOt K- BwBgerwiB Pz., te Boven karspel. 

Balk, ten kantore van notaris Pot ma: bet bouwen 
AH oene boerenhuiziug op de Kijlsl onder St. Niko-
»:isga. Inl. bij den architect hpke Meijer, te St.-

kolaasgu. Aanw. 16 Febr., van 10—12 uren. 
Zalerdag, * l Febr. 

l.rhlen. te 12 uren, door dijkgraaf cn liooghcem-
•tea van Rijnland, iu het Geineenlandshuis: het on-
trhoud, g l d '80, vaa dc sluizen, bruggen en wachters-
ouingen langs den Run , en van het gebouw voor 
aar nemingen te Oude-Wetering, l u i . bij den npzich-
r te Leiden. 
r in - l e rwa ld , le 8 uren. door het bestuur van het 
-rste Onderdeel van hel walcrscnap Rciderlaiid, bij 

'iddeus: het bouwen vau een nieuwe brug te Gauze-
ijk. Aanw ll) Kebr., te '.i uren, samenkomst bij 
loviugn, te Ganzcdijk. 

vtorkiMu bij S. HasgSmfl' bet bouwen vnu eeue 
•eifiiliuizing, a.doar. Aanw. 1!) Febr., te 11 uren. 

Slaandwg, 23 Febr. 
«waterdam, le 12 uren, door burg. en wetb.: lo . 
t uitvoeren van de vcreischte werken voor bet iu-

isbten van bet voormalig Oude-inaniieuliuis tot uni-
ersiteit; 2o. liet verbouwen van het hoofdgebouw in 
iu Hortus Botanicus; So. liet niaken van eiubibl io-
leekifehouw op liet terrein achter hel tegenwoordige 
uivcrsileitsgehouw, op deu Singel: 4u. bei maken 
tl .stillen van een verplaatsbaar schoolgebouw op dc 
ioordennarkt. Inl. bij deu stadsarchitect, op bet 
uvdhuii. 

Dlnndag, SS Febr. 
'•-Hage, te 11 uren, door het departement vau 

nariue: de levering bij de directie der marine te 
lltvoetsluis vau lo. wagenschot enz.; 2o. Rign-

lasten; 'io. Noordsehe houtwaren: 4o. Riga-dckdelen; 
grenen balk-cn Noordsehe delen; Oo. grenen rib-

ii, schroten en lallen; 7o. vuren delen; So. deunen 
mi 'Jo. dilo ribben, schroten en latten; lOo. iepen 
mennen platcu. 

Lruiiiiigni, te 11 uren, ten kantore vau den prov. 
•pestoor der directe belastingen enz : het oudei hou-
en van- en het doen van eenige herstellingen aan de 
touwen der invoerrechten eu seegimea te Delfzijl 
)d. '80, '81 en '82. Aanw. 17 Febr., Ie 12 ureu. 
ealaward, door hel dijkshestuur fan VVuuseradcels 

lerzoedijkeu, bij den secretaris J. Binkes: dc leve-
•g vnu 800 stuks grenen palen van 62 dftf. lengte: 

t. dito van 53 d.\L; 325 st. dilo van 41 dM. ; 
IQ stère grove gewasschen grint. 

Waeeadag, » Febr. 
iiriiiiioieii, te 10 uren, door burg. eu weth.: lo . 

verbouwing tot geiiieuntehuis van het buis „De 
-Jhorst" te Brummeii; 2o. de verbouwing van het 
laruaast gelegen koetshuis tot bode* eu veldwacb-
Tswoning; 3o. het van-buiteii-vervcu van het huis 
De Beclhorst". Bil j . inz. uiterlijk 24 Febr., te 3 uren. 
Alkmaar, te 12 uren, door deu directeur der gas-

ibriek: de levering iu 'SO van 36.000 H L . gaskolen. 
Hage, te 1 uur, door burg. eu wetb.: het dein

en van een gedeelte der Prinsengracht eu liet leggeu 
:n riool door die demping, met verbonden wer-
Aauw 20 Febr., te 11 uren. 

Nehermerh«rn, te 1 uur, in bet lokaal van Wed. 
V, Ivaiigh: bot bouwen van eeu koffiehuis met 

olfbaua cn koepel kamer. 
Nijmegen, te 3 ureu, door den architcci-ingeuieur 
iTt Brouwer (tc St.-An na bij Nijmegen), in liet 
ütel-Ariéns: lo. het bouweu van eene villa uan den 
•sausiugel; 2o. hot bouweu van een licereiihuis aan 
Molenstraat, bcideu aldaar. Aanw. van heiden te 

[J uren. 
Hi.lh.il,, bij W. G. de ug: het bouwen van ecu 

oorhuizing met tiissehengebouw of bals en van cone 
beiderswoning. Teekeningen liggen bij den architect 

A. Gelders, te llallnni. Aanw. 23 Febr., tc 10 uren. 
•ranjewaud, bij Mr. P. Heringa Cats: het afhre-

1'i eener schuur en wonim.', in gebruik bij J . Th. 
ifiustra te Bomwerd, cn bet bouwen van cenc bui

en schuur met wagenhuis c. a. aldaar. Inl. bij 
architect .1. Douma, tc liCeuwnrden. Aanw. 23 

ebr., te 11 uren. 
Uanderdag, 10 Kebr. 

•Hage, te 11 uren, door hot ministerie vau marine : 
maken en stelieu van een ijzeren lichttoren voor 

kustvurlichting op Ameland, met deu aankleve van 
u. De turen moot gemaakt in oene fubnek in 

ederlaud. Iul- 23 eu 24 Febr. bij den bouwkundige 
j deo dienst van het loodswezen Aanw. 20 Febr., 
n 19—3 uren. 

"t-hiedaf», te 12 uren, door burg. cn wetb.: de 
'vering van JIHi.OOt) stuks Lniksche Ourlhe- of Ben-
"itikeicn; 200,000 vlakke, 50,000 getrokken straat 
uikcrmoppcu en 25,000 eenkleurige grijze hard-
•awee: 150 M * gewasschen grint; p. m. 1000 M 1 

zuiver scherp rivierzand en 1000 \ P plaatzand, be
nevens eenige houtwaren. 

Medembllk, te 12 ureu, door dijkgraaf cu heem
raden vuu het Ambacht de Vier Noordcr-Koggcu, in 
hot Kojaeahats: het bouwen yan eeue gemetselde 
duikersluis in dun zeedijk te Koppenboru, beoosten 
Laniberlschnng. 

lUedekenakerke, door het gemeentebestuur: de 
levering van 150 M'oiiderbouds^riut. volgens monster, 
ter secretarie te bezichtigen. 

Vrjeag, 17 Febr. 

Middelburg, tc 10 uren, door het ministerie van 
waterstaat enz., aau hel gebouw vau bot prov. best: 
lo. bet bestraten van de boorden lang^ het kanaal door 
Zuid-Bevelttud. Aanw. 21 en 23 Febr. Raming /6!j00; 
2o. het afbreken eu wederopbouwen van het gebouwtje 
voor hot zelf resist rcerond werktuig te Brouwershaven, 
en bet plaatsen van gcgoieu-ijzercu buizen iu deu bo-
•taaodeu bonten toeuldingskoker. Aanw. 21 en 23 
Febr. Raming J' 2550; 3o. bet makeu van eeu peilput 
en gebouwtje voor eene zelfregistreerende peilschaal 
hij Bniiiiissc, aan liet vaarwater liet Zijpe. Aanw. 
21 en 23 Febr. Ramiug / 7067. 

Harderwijk, l.c 12 ll reu, op bet bureau van deu 
kapitein-kwartiermeester vim het koloniaal werfdepot; 
de levering, god. 'SO, van de bij liet korps benoodigde 
lakens eu voorwerpen van kliwiiug en uitrusting. 

Li uartii-ii. te 1 uur, door hei ministerie vau 
Vraterstaat enz., auu hel gebouw vau het prov. bost: 
de verdere voortzetting van de vorbctcring der noor
der zeewering tc Harlingeu. Aanw. 21 en 23 Febr. 
Raming ƒ 21.800. 

kampen, le 2 uren, op het bureau van den com-
mandercndeii officier vuu liet instructicbataljon: dc 
levering red. '80 vau de bij hot korps benoodigde 
voorwerpen van kleeding en uitrusting. 

Ki-llerutrd: door J . F. Msardi: bet afbreken en 
wederopbouwen van eene schuur met aanbebooreu. 
Aauw. 23 Febr., te 11 uren. 

.Haandag, I Maarl 
Zuldharn, tc 2 uren, door hot waterschap Wester-

kwartier, len gemcentcliuize: het verdiepen van dc 
Koniinerzijlstcr-Buiteuruite. Inl. bij den hoofdopzichter 
Vnu Balen, te Grouiugcn. Aauw. 23 Febr., te 2 uren. 

\Wir.i.irt-<llJk, door de besturen der polders Ond-
Wol(aartsdijk c. s.: het leveren van 378 M * onder-
houdsgrint, franco tc leveren op den wal van bet 
Wolfnartsdijksehe veer. 

Kanrm , door het gemeentebestuur: het leveren 
van 1080 M 3 kiezel voor den weg, vau de kom dor 
gemeente af naar bet spoorwegstation. 

Uin»dag, 1 Maart. 
Haarnaar, te 12 ureu, door burg. cn weth.: het 

bon wen eener school aan den Dorpsweg in die gem., 
benevens de levering van het benoodigde sehoolameu-
bleiiieut. l u i . bij den architect A. Vermaas, te Slie
drecht. Aauw. 21 Febr.. te 12 uren. Bilj. inz. 1 
Maart, vóór b' uren, ter secretarie. 

Uaensdag, : i Maart. 
Twellaa, te II uren, door liet gemeentebestuur van 

Voorst: lo. dc verbouwing van hel schoolgebouw te 
Voorst; io. de levering vau schoolineiibelen. lu i . bij 
den -ipzicliter M . Hurenkamp, te Voorst. Aauw. 2S 
Febr., te 10 ureu. 

YVoenodag, IV Maart. 

'd-llage, tt! 12 uren, door het ministerie van win er-
staat enz.: bet verdiepen vuu een gedeelte der lig-, 
los- en laadplaats huilen licu voormtligen ooslclijkou 
afsluitdijk te Amsterdam; het verbroeden cn verdiepen 
van het. Nourdzcckauaal tusschen tie brug en deu 
Rijksweg te Velzeu en bet. voormalig Wijkermeer; 
het ver hoogen cn verzwaren van den oostelijken ai 
sluitdijk eu het ophoogeu un egnliseeren van lerreinen 
tc Amsterdam. Inl, bij deu hoofdingenieur le Am
sterdam. Aauw. 2 en 'i Maart, telkens te 11 uren. 
Raming f 173,100. 

L'trerlil, te 18'/- uren, door de Nttlerl. Rijnspoor
wegmaatschappij, Innen het station; dc levering vau 
magazijnsgoedcien. 

Waenadag, 17 Maart, 
'a-llas*. te 12 uren, door het ministerie van water

staat euz., ten dieusle der Staatsspoorwegen: lo. het 
maken vun 7 steigers met plankier, moer- en stoppnleu 
langs de noordzijde van net middelgedeelte van het 
ceulnial-persnueiisin'.ioii te Amsterdam, l u i . bij den 
hoofdingenieur tc Amsterdam. Aauw. '.) en 10 Maart, 
te 11 ureu. Ramiiit- / I6S.400; 2o. het maken van 
steunpijler* en bevciliniugswerken voor dc draaibrug 
over de Zatn te Zaandam. Inl. bij den eerstaauw. 
ingenieur te Hoorn. Anuw. 0 eu 10 Maart, te 12 
ureu. Raming f 36,31 KJ; 3o. het mak-u vun eene dub
bele wacbterswouing hij de brug over het Wester-
ksnaal te Amsterdam. Inl. hij deu hoofdingenieur te 
Ainsierdam. Aanw. S eu 0 Maart, te II uren. Ra
ming f D400. 

V nor I April IMS). 
'H-llagr, bij burg. en weth.: de levering, het stellen 

en ged. een jaar onderhouden van eeu stoompomp-
werktuig niet toebchooren, teu dienste vun de 's-Gru-
veuliaagscbc duinwaterleiding. Inl. Maandag, Woens
dag en Vrijdag van elke week, vnu I—4 ureu, san 
het bureau der duinwaterleiding. 

l'r - n i ^ n . r en monsters gevraagd vun Lniksche 
keien voor ongeveer 4000 M * bestrating. Adres: 
secretatie der gemeente Dordrecht. 

• p later le aepalan datum. 

Ilardreeht, door regenten van deu Leughenhof: 
het bouwen van 5 woningen, tot uilbreidiug van ge
zegden hof, len de Vriesenstraat Bestek en teeke
ning liggen iu Koophamlcl-eii'Zeovuurl. l u i . bij den 
architect 11. W. Veth. 

\lloop vau Aaiibcslvdiii^en. 
Zlerik/ee, 31 Jan.: dc levering aau de gasfabriek 

van '.100,000 K G . New Pe ton gaskolen en 25,000 K G . 
Schotsche Pernie gaskolen; minste inschr. waren W . 
Hoven eu Z u . , te Rotterdam, a / 'S.24 s per 1000 K G . 

Kalium, 2 Febr.: de levering aan Kollumerland c. a. 
van 750 stère grint; gegund aaa B. Steeusinu, te 
Lemmer, I ƒ 3.90. 

Ralterdam, 3 Febr.: de leverantie van 1000 elzen 
en grenen heipalen voor de Maas- en Scherm hoofden ; 
ingek. 5 bilj-, als: 
H . Rietmeijor, te Rotterdam, / BOM 
W . v. d. Schoor, „ Charlois, „ 1540 
E. liangeruk, „ Bergambacht, „ 1447 
L . Vonk, „ idem „ 131)0 
B. Harmseu, „ Stecudcreu, „ 1385 
gegund. 

Klaveren, 4 Febr.: het vcrlioogcn en verzwaren van 
een gedeelte vau den zeedijk, ten westen van de be
bouwde kom der gemeente Staveren, laug 401.5 M . : 
(buiten den bcuoodigduu groud); iugek. 10 bilj,, a l s ; 

te Molkwerum, ƒ 2695 
„ Hemel urn, „ 2000 
„ Staveren, „ 1893 
„ idem „ 1440 
„ idem 1426 
„ idem „ 1397 
„ idem „ 1339 
„ idem „ 1269 
„ Zurich, „ 1244 
„ Echten, „ 1156 

Y . I . Joint ra, 
J . A . Tuinier, 
F. Smits, 
A. S. Kuperus, 
U . G. Bleeker, 
J . R . Boom, 
S. B. Mulder, 
C. P. Bakker, 
C. M. Dijkstra, 
H . H- Huisman, 

T i lburg , 4 Febr.: bet bouwen eener brug over de 
rivier de Leij in do Kommerstraat, tusschen Tilburg 
en Merkel c. a.: iugek. 5 bilj., a ls : 
N . van Host, te Tilburg, ƒ 860. 
A. Tromp, „ idem „ 845. 
Janssen Wcijers, „ idem ,, 775. 
O de Roij, „ idem „ 710.30 
11 Duzeei „ idem „ 696. 
gegund. 

'a-Hage, 4 Febr.: het leveren van voorwerpen vau 
gegoten en gesmeed ijzer, staal, koper en metaal, benevens 
het bezorgen van smeden en werklieden tot het doen 
van herstellingen aan de Rijksstoom- eu andere vaar
tuigen, in gebruik bij het baggerwerk ten behoeve van 
de werken van de Merwcde en Killen iu de prov. 
Zuid-Holland en Noord-Brabant ged. het tijdvak aan
vangende op 1 April '80 eu eind. op uit. Maart 31; 
ingekomen 3 biljetten, als: 
Van Dorsser en Terhorst, 

Dordrecht, 2 pCt. ben. tarief. 
1'eiiii eu Bauduin te 

idem, 5'. , 0 „ „ „ 
H . Oosterbrock en Zn., te 

Goriucliem, 10'/, „ „ „ 
Zlvrlkcee, I Febr.: lo . het vernieuwen van de be> 

schoeiing, aausluitcnde aan het achterfront van het 
Dichtste Sas, aan den Zuidkantj minste inscbr. was 
T. F. Wisse, te Zieriksee. voor /1174. 

2o. het slaan van baanlplaukcu langs den kaaimuur 
der Nieuwe Haven; minste inscbr. was J . Bart els, tc 
Zierikzee, voor / 417 . 

Hagenlnsen, 4 Febr.: het onderhoud, met de ver
schillende veranderingen, aan dc gemeentegebouw en; 
ingek. 3 bilj., als: 
W. van Burk, te Wageningen, f 1405 
Wed. G. vuu Manen, „ idem „ 1485 
P. de Leeuw, „ idem „ 124* 
gegund. 

Hreda, 5 Febr.: lo . het leveren eu plaatsen van 
1126 heesters op de nieuwe wegen; ingekomen 6 
bilj., als: 
M . vun den Oever, te Haarlem, /1123. 
W . K. Schubert ou Co., „ Naarden, „ 1111. 
J . Arcnds, „ Opheusdeu, „ 1002. 
M - A, Smits, „ Deventer, „ 1083.68 
A. M - ruu Glabbcek, „ idem, „ 923. 
D. Jager, „ Kesteren, „ 895.20 

2o. bet leveren van 250 ijzeren privaattonaen; ingek. 
11 bilj.. als: 
H . Dnlhuisen, te Kampen, ƒ 1479. 
L . J . Bntboven en Co., „ 's-Hage, „ 1300. 
Gebr. Kronenburg, „ Kuilenburg. „ 930. 
Lanuewis eu Duuort, „ Amsterdam, ,, 912.50 
F . W. Hermans, „ Breda, „ 847. 
J . A . Rubbens, „ idem „ 842.84 
F . Snelden, „ idem „ 828.99 
J . C. v. d. Pas, n idem „ 825.60 
0. T. Bank, „ idem „ 814.80 
A. Burgrrs, „ Deventer, „ 800. 
C. van Bostel, „ Breda, „ 790. 

'•><•- bet maken eu leveren vau een toiiueuwageu; 
ingek. 0 bilj., als: 
C. D. I). Boa, te Breda, / 414.49 
J . de Bout, „ Ginnekeu, „ 377. 
Gebr. Clarijs, „ Breda, „ 375. 
J. Molenschot, „ Teteringen, „ 342. 
('. van Alphen, „ Ginnuken, „ 330. 
J . van Gils, ,. Breda, „ 311. 

Madnkanaal , 5 Febr: bet bouwen eener boeren-
bchuiziug te Stadskanaal, voor Wed. Maarsiagb, te 
Ter Maarscb; ingekomen 4 biljetteu, als: 
C. Holthuis, le Oude-Pekela, ƒ 7222 
J . cn A. Prauger, „ Stadskanaal, „ 6988 
P. Luitjes, „ idem „ 6900 
J . Lintei , „ idem ,, 6540 
gegund. 

HmtHiririK, 5 Febr.: de levering aan de gem. van: 
Iu. 100,0 «o bekakte straatsteeueu, 3e staal, cu4000 

borduuntceiieu; iugek 8 bilj., als: 
F. Lahave, te Yvoir-lez-Dinaut, f 10,938 24 
Société de Diuant Anseremmc, tc 

Brussel, „ 10,612.76 
Ernest Janssen, tc Luik, „ 10,272. 
F. van Wyljck, idem, „ 10,149. 
Société Anouynie des Carrières de 

Sprimoiit, idem, „ 9,916.80 
P. Flasmthier, te Snrimont, „ 9,667.20 
Edin. Burlion, tc Comblain-au-Pont. „ 9,059.80 
I. m.is Üoffin en Oo., te Luik , „ S:954.88 

So, 100,000 trottoirsteenen en 7000 hoeksteeuen; 
ingok. 7 bilj., als: 
E. Janssen, te Luik , ƒ 4724 
F. van Wylick, n idem „ 4670 
P. Flagothier, „ Sprimont, „ 4498 
Société dc Sprimont, „ Luik , „ 4344 
Louis (joffiu en Co., „ idem „ 4241 
E. Burlion, „ Comblain, „ 4127 
Société Dinant Anseremmc, „ Brussel, „ 3910 

3o. 1200 M . kautsteeneu voor trottoirs; iugekomen 
0 WIL, als: 
Suciété de Sprimont, te Luik , ƒ 3859 
F. Uhayc , „ Yvoir, „ 2880 
E . J a n « e n , „ Luik, „ 2769 
F. van Wylick, „ idem „ 2748 
Leopold Chniuay, Alph. 

Llioist en Co., „ idem „ 2736 
'.om- tiofiiii eu Co., „ idem „ 2652 

Zulllehem, 0 Febr.: het bouwen van eeu raadhuis; 
iugekomen 6 bilj., als : 
E. J . Fuijkschot c. s , te Zuilichem, f 3200 
C. van Anrooij, „ Nieuwaal, „ 2945 
I), van Ooijcn, „ Gameren, „ 2860 
A . P. Timmers, „ Zuilichem, „ 2850 
J . W. Tamson, „ Zalt-Bommel, „ 2797 
K . van Bijsterveld, „ Brakel, „ 2670 

Leeuwarden, 0 Febr.: lo . het stellen vau ijzeren 
schuttingen en bet doen van stroo-eu helmbcpotingcii 
iu dc duinen op Ameland; minste inschr. was J . S. 
de Jong, te Nes op Ameland, voor ƒ7272 . 

2o. het vernieuwen van een gedeelte West er haven
hoofd, behoorende lot de havenwerken te Lemmer; 
minste inschr. was E . S. de Boer, te Lemmer, voor 
/ 13,562. 

Leeuwarden, 6 Febr.: de levering vnn 1100 M ' 
grove, gewasschen riviergrint, ten behoeve vau de 
gemeentckunstwegen vau Lceu warde ra deel; gegund 
aan VV. P. Hoegen, te I*eeuwarden, a /3 .95 per M J , 
of te zamen voor ƒ4345. 

Granlngea . 6 Febr.: bet bouwen van eeu phariua-
ceutisch laboratorium, benevens het vergrooten van een 

ÏDbouwtje voor het ouderwijs in du botanie; ingek. 
6 bilj.. a ls: 

W . Cones, te Groningen, ƒ 41,000 
J . Poelman, „ idem „ 43,900 
H . v. d. Nap, „ idem . 42,450 
E. W. Wielzema, . idem „ 41,900 

J . F . Lij bering, „ idem „ 41,600 
B. du Joug, „ idem „ 41,529 
F. Koders, „ idem „ 41,300 
H . Scheltens, „ idem „ 41,300 
A . de V r i e % „ idem „ 41,200 
J . Waitings, „ Hrlpmau, „ 40,800 
M . Mammen, „ (ironingeu, „ 40,724 
H . Kie l , „ idem „ 40,463 
H . G. Jansen, „ idem „ 40,200 
A. Schrander, „ Hoogezand, „ 40,120 
H . G. Brouwer, „ Stiens, „ 36,773 

Graningen, 6 Febr.: het uitvoeren van werken tot 
afdamming cu drooglegging vau het Dooderak van 
hol Beitdiep, hij de schutsluis tc Wetsingcrzijl; i n 
gekomen 9 bilj., als: 
J . A . Zuidemn, te Garnwcrd, ƒ 760 
H . Vogelzang, „ Oldebove, „ 700 
J . Biisscma, „ Sauwerd, „ 691 
J . Veondijk, „ Obergum, „ 6S4 
II. I , ; H . I T : _ M , „ lied u 111, „ 675 
A. Banning, „ Groniiigen, „ 641 
C. Huisman, „ Onderdondam, „ 040 
M . Boersema, „ Warfhuizen, „ 588 
W . K . de Vries, „ Garnwcrd, „ 550 

Zwolle, 7 Febr.-. dc levering vuu straatkliukers, 
Luikschc en Steuzelberger keien, tridtoirbandcn eu 
kautstecnen: 

17,500 Lniksche keien: hoogste inschr. A . Kestens, 
te Heorenveen, / 99.50; miustc inschr. E. tiurlion, te 
Comblain-au-Pont, ƒ 82.97; 

19,000 idem, retaillés: hoogste inschr- Erven H . 
Trip, te Utrecht, ƒ 122.82; minste inschr. L . Dinger, 
te Amsterdam, ƒ 96.50; 

66,000 Steuzelberger keien: hoogste iusehr. Gebr. 
Trooster, tc Zwolle, ordinaire ƒ S2.50, bijzonder bekapte 
f93.50; minste inscbr. H . E. J . Hekman, tc Kóuigs-
winter, /6S.50, — alles per 1000 stuks. 

200 M , kantsteen : hoogs'e inschr. L . Bonmarioge, 
te Combiain-au Pont. f 8.49; minste inscbr. Louis 
GoOiu eu Co., te Luik, /" 1.01; 

200 M . trotloirbaudeu: hougste inscbr. A . Kestens, 
/*8.20; minste inschr. II J . Bosman, te Rotterdam, 
/"3.15, — alles per str. M . ; 

straatklinkers: perc. 1, 43,000 vlakke, perc. 2 en 3, 
elk 43,000 halfvet rokken: hoogste inscbr. P. C. Putters 
en Zoon, te Hui sen, resp. f 17.49; minste inschr. 
Vroom, Krot eu Van Iloijen, te Deveuter, resp. / 15.49. 

Vlarlitwedde, 7 Febr.: hel afbreken der oude- en 
het bouwen eener nieuwe pastorie voor de Ned. Herv. 

fmeeiiTc; iugek. 9 bilj., als: 
Prenger, tc Stadskanaal, ƒ 7079 

L . Heckman. n Pekela, „ 6963 
Gebr. Wurtitjcs, „ Vriezcloo, „ 6745 
H . Oosterman, „ Pekela, „ 6693 
C. Holthuis, „ idem „ 6285 
J . Dijkhuis, „ Oudeschaus, „ 6263 
Joh. Sluiter, „ Belliugwolde, ., 6263 
S. St rating. „ Pekela, „ 5935 
J . Linzel , „ Stadskanaal, „ 6090 
gegund. 

Aiiixierdani, 9 Ft br.: het maken vuu een bouten 
goederenloods eu bestraten van ecu gedeelte stations-
terrein op liet station Castricuin van den Noordhol
land scheu Staatsspoorweg; minste ÏUsOlir, waren G . 
Verwey, \e Uilhoorn eu C. van Soest, te Mijdrecht, 

voor ƒ 1385. 

Lelden, 9 Febr.: bet aantrekken van oeu gedeelte 
van het Ruumland, RUIgl den straatweg buiten de 
Utrechtschebrug, hij den Roomburgerpoldor; ïngek. 
9 bilj., als: 
H . dc Borst, te Papendrecht, / 1888 
F . Verbruggen, ., Waddinkaveen, „ 1844 
J . Fruitier, „ Utrecht, „ 1650 
J . Verschoor, „ Ainmerstol, „ 1216 
B. van Lopik, „ Hanlinksvcld, „ 1100 
C. Streefkerk, „ Ameide, „ 1159 
W. II. Neutcboom, „ 1.,-iden, „ 1144 
J ; Vcrwolf, „ Ameide, „ 980 
K. Haasnoot, „ Katwijk a,Zec, M 777 

nirktthai ii, 9 Febr.: het vernieuwen vnn 4365 M . 
straatwerk, beuevens het makeu van 2418 M . begriu-
ting der wegen; minste inschr. waren Gebr. Olden
burg, te Bergen, voor /10.548. 

Laaadulnen , 10 Febr.: het bouwen van eene R. K . 
kerk met pastorie, ouder beheer vau den architect 
E. J . Margry; iugek. 22 bilj., als: 
M . A . J . Taverne, te Leeuwarden, / 119,440. 
C. P. W . Dessiug, „ Gouda, „ 103,200. 
L . Vlasman, „ Amsterdam, „ 106,730. 
C. Meijers, „ 's-llage, „ 105,962. 
B. Zuilhof. „ Haarlem, „ 98,980. 
E . v. d. Wener, „ Leidschendam, „ 96,870. 
F . W. v. d- Houwen, „ ltozeuburg, „ 96,810. 
A. Poortman Kz. eu 

J . Slot, „ Maassluis, „ 96.666. 
Gebr. De Vos, „ 's-Hage, „ 96,120. 
C. Alkemade, „ Nooruwijk-

biuncn, „ 95,900. 
H . Stelwagen, „ Botterdam, „ 95,896. 
J . C. Tom eu H . van 

Bergen Henegouwen, „ 's-Hage, „ 95,698. 
W. Westerhof, „ Weesp, „ 95,474. 
J. A . Itaasveldt, „ 's-Hage, „ 95,200. 
A . A . vau Dommelen, „ Utreclit, „ 94,899. 
W . Ticleus, „ idem „ 94,799. 
A . G. Vos, „ Delft, „ 94,500. 
L . do Rooy, „ 's-Hogc, „ 94,443. 
W. P . Teeuwisse, „ idem „ 93,300. 
L . Melehen en Co., „ Schiedam, „ 89,999 98 
P. Rengs, „ Zandpoort, „ 89,460. 
J . van Groenendael, „ Nnnlicin 

(bij Roermond), „ 79,531. 

Ilrerht, 10 Febr.: het mot keien bestraten vnn 
een gedeelte van het met UsclsUiou bevloerde perron 
op het gemeenschappelijk station bij de Delltseliepoorl 
te Rotterdam; ingekomen 12 biljetten, als: 
A. van Zeist, te Rotlerdam, / 12,995 
H . Wieuhoveu, „ Schiedam, „ 12,563 
A. F. van Beters, „ Vught, „ 12,500 
P. A . A . v. negen muller. Rolierdain, „ 12,400 
1'. Itijnders, „ Valkenswaard, „ 19,884 
J . J . vau Sluisdam, „ Dordrecht, „ 12,293 
G. Keij, „ Rotterdam, „ 12,225 
II. Verheul, „ Katendrecht, „ 12,154 
W . Zonneveld, „ Kralingeii, „ 11,979 
G. D. vau Doorn, „ Amsterdani, „ 11,724 
N . J . Nelten, „ Rotterdam, „ 11,649 
T. W. Boute, „ Amersfoort, „ 11,352 

'a-llage, 10 Febr.: het bouwen eu leveren van 2 
loodskotters, met beschieting eu mastgestel, vau 20 M.[ 
ingek- II bilj., als: 
llnygens eu Van Gelder, le Amsterdam, ƒ 41,930 
P . Boek en Zn., „ Alblssinrdsm. „ 88,490 
J . vaa Al len, „ Hasselt, „ 35,0.10 
E. J . Bok cn Zoneu, „ Amsterdam, „ 88^)00 
Haverkamp en Zn., „ idem „ 84,998 
11. A . Hooytes, „ Hoogezand, „ 33,269 
J . A . Hooytes, I, idem ,, 32,99'J 
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J . J . Siitees, tc Farmsum, / 32,840 
H . L . de Wijk, „ Oudc-Pekcla, „ 32.5ÜÜ 
BOTMUS & ran der Leje , „ Middelburg, „ 31,748 
Maatschappij De Maas 

(voorheen Christie Nolet 
en Do Kuyper). „ Dnlfshaveu, „ 31,300 
D e i n , 10 >ebr-: de levering aan liet een Irani-maga

zijn vau mil. kleeding enz. vau 11,000 ramen van 
bandijzer, voor eenmans ijzeren bedkribben, in 11 
perc.; minste inschr. waren: 

perc. 1, D . H . Wens, te Delft, a / 2.15 per stuk; 
„ SJ, K . Langezaal, te Loidcu, a / 2.30 p. St.; 
„ 3, J . F . Hilbera, te Zeist, ft / 2.33 p. s t ; 
„ 4, K . Langezaal, h /2 .33 p. st.; 
„ 5, Dezelfde, a ƒ 2.36 p. st.; 
„ 6, W . Klberson, tc Amersfoort, it /"2.3f. p. st.; 
„ 7, It. Langezaal, i» /"2.3y p. at; 
„ 8, Dezelfde, a / 2 . 4 4 p. st ; 
,, 9, U . Dalbuisen, tc Kampen, a ƒ2.45 p. St.; 
„ 10 en 11, Q. I,num. tc Kralingeo, a ' 2 .46 s 

per si uk. 
Kotterdum. 10 Febr.: de levering van: lo . 28 par

tijen icpenbouten brugstrooken; slechts I bilj. ingek. 
van G. Alberts L z . en Co., te Middelburg, voor 

/ 49.40 per M . 
2o. de beuoodigde gegotcu-ijzercn buizen tot uit

breiding der drinkwaterleiding, tot con gezamenlijk 
gewicht van 161,467 K G . ; ingekomen 5 bilj. als: 
Van den Berg en Co., te Amsterdam, f 16,340. 
II. S. Stokvis eu / » . . „ Rotterdam, „ 14,855.61 
Dezelfden, „ 14,472.46 
Duisburger Actiun-Gesells, 

fur Giesserei, „ Duisburg, „ 14,266. 
H . E . Oviug Jz., „ Rotterdam, „ 13,386. 

'••Hage, 11 Febr.: de levering bij de directie der 
marine te Willemsoord van lo. kari- ea zeildoek; 
minste iuschr. was P. II. Kaars Syjresteyn, te Krotn-
menie, voor f 10,210.10; 

2o. bramzeildoek no- 2; minste iuschr. waren Vau 
Leydcn eu Dekker, Ie Krommenie, voor ƒ2275 . 

' • • i i - u f , 11 Febr.: ten dienste der Staatsspoorwegen : 
lo. de levering vau 92,200 grenenhouten dwarsliggers, 
iu 3 perceelen: 

l c perc. 2e pcro. 3c perc. 
H . E . ran Gelder en Co., 

te Amsterdam, /"52.508.25 ƒ 47,756.25 ƒ 47,756.25 
J . A . v . d . Eerden Wz., 

te Bokstel, 50,260. 45,735. 45,735 
Dezelfden, 40,949. 45,610. 45,610. 
D . Maertcns, te 

Brugge, 48,998. 
V . d. Mude cu Gips, 

45,3)6. 

44,697. 

41,400. 

50,700. 

44,697. 

41,400. 

50,7'll). 

49,700. 49.100 
ƒ1 .67* p.1. ƒ1.68 p.1. 

» 1-64 » H 

te Dordrecht, 
Bennerten Fassbeuder, 

te Antwerpen, 
J . II. van Hoogerwou, 

te Bokstel, 
F. Clercx, idem, 
B . H . Clcrcx, idem, 
Van Dorsser cn Co., 

te Dordrecht, / 1 . 6 9 p . l . 
2o. het maken, leveren eu opstellen van eene drau 

schijf van 13.50 M . , ten behoeve vau den spoorweg 
Nieuwediep-Amsterdam; ingek. 7 bilj 
Vt'uve Alpb. F 
MaschinenfaOrik Deiitscblaud 
H . Dalhuiseu, 
D. A . Schretlen en Co., 
Van Dorsser en Terhorst 
IJ . J . Eutbovi'ii en Co., 
Peun en Bauduin, 

Haar lem, 12 Febr.: bet bijbouwen cener kamer ten 
dienste der stedelijke secretarie; aangenomen door 
S. B . Peijra. te Haarlem, voor ƒ 424. 

Arnhem, 12 Febr.: de levering cn het planten van 
boomen en heesters langs dc buitenwegen, singels, 
pleinen eu op dc nieuwe begraafplaats bij Moskuwa; 
ingekomen 8 hilj., als: 

te Naardeu, 
„ idem 
„ Deventer, 
„ Opheusden, 
„ Naarden, 
„ Arnhem, 
„ 1 lazers wou de, 
„ Naarden, 

1.54 

k. 7 bi l j . , als 
tc Luik . 

Dortmund, 
, Kampen, 
, Leiden, 
, Dordrecht, 
, 's-Hage, 

Dordrecht, 

1.54 , 

ƒ 5785 
„ 5480 
„ 4979 
„ 4952 
„ 4915 
„ 4641 

4499 

ƒ 800. 
m '96. 
„ 733.20 
„ 706. 
„ 693. 
„ 684. 
„ 669. 
„ 657.75 

G. H . Westenberg, 
A . Schippers I./., 
M . A . Smits, 
A . van Eldik, 
J . Jurrissen, 
J . G . Janssen Jr., 
C, de Vos, 
W . K . Schiiher en Co., 
gegund. 

Am»te rdam, 12 Febr.: het amoveeren van perc<cl 
21 iu de Reestraat, aldaar, cn het daart er plaatse hou
wen van een winkelhuis niet bovenwoningen enz. voor 
T. H . de Jong, onder beheer van Hen bouwmeester 
A . C. Bleys; hoogste inschr. was G. B. II. Greeve, 
voor ƒ 1 6 . 6 5 0 ; minste inschr. 11. C. Dorlas, te A m 
alerdam, voor /11,69b; gegund. 

'«•Hage, l.'i Febr.: de aanleg eener tclegraallijn met 
één draad, van Amsterdam over Hilversum tot den 
Nederl. Centraal spoorweg bij het fort Blauwkapel; 
ingek. 9 bilj . , als: 
F. Aberson, te Steenwijk, ƒ 2 0 9 8 . 
J . O. van der Klcy , „ Amstenlam, „ 2000. 
II. van der Sinus, „ Zwollerkerspel, „ 1989. 
A. A . Wildbergh, „ Bunnik, „1900 . 
B . van der Weerden, „ Amsterdam, „ 1870. 
W. vau Dijk, „ Jutfaas, „ 17S0. 
H . Hotz, „ 's-Ilage, „1746.60 
P. van Essen, „ Houtwijk-cn-Polanen, „ 1690. 
G. A . Roodimr, „ Utrecht, „ 160S. 

Vervok der berichten en MedMlHinsen. 

B I N N E N L A N D 

'S-Gravenhage. Door den Minister van Bm-
nenlandscbe Zaken zijn de eoinmissien benoemd voor 
het afnemen der examens R en C ; zij bestaan uit 
boogleeraren en leeraren van de Polytechnische school 
te Dellt en verder uit de heeren Dr 11. .1. Tideman, 
adviseur voor M'hcc|ishnuw, te Anisteidain ; A . .1. 11. 
Beeioo, hoofd ingenieur der marine, te 's-Graven
hage; J . van der Vegt , hoofdingenieur, te 's-Gra
venhage, J . Leyds, eerstaanwezend ingenieur der 
SbuUespoorwegen, te Rotterdam; C. Muysken, ar
chitect, te Amsterdam; E . van der Kist , ingenieur 
der mijnen, te Kerkrede; J . C D. M . de Roos, 
ingenieur van het stoomwezen, te 's-Gravenhage: 
Dr. \ V . F . Kop|«enschaai, directeur der hoogere bur
gerschool, le 's-Gravenhage: en J . Menalda van 
Schouwenburg, leeraar aan de hoogere burgci-school, 
te Rotterdam. 

Ambem. Het Bestuur van het Palais du Midi 
te Brussel heelt eene circulaire verspreid, die voor 
de Nederlandsche kunstenaars van lielang is. Was 
er reeds vroeger gelegenheid op de |»ennanente inter
nationale tentoonstelling te wijzen, die den 1'" Mei 
e.k. bij gelegenheid der nationale leesten iu Belgis' 
geopend zal worden , een aanzienlijk deel der be
schikbare ruimte zal ook voor de beeldende kunsten 
worden afgestaan. 

Aan de circulaire ontleenen wi j , dat op deze ten
toonstelling zullen worden toegelaten oude en nieuwe 
voortbrengselen der schilder-, teeken- en graveer
kunst, zoowel van Belgische als van vreemde kunste
naars en dat de administratie zich het ootdecl over 
dc kunstwaarde voorbehoudt, na voorlichting des
noods van bevoegde personen. Van de tentoonge
stelde voorwerpen wordt een uitvoerige catalogus 
uitgegeven en de administratie belust z ich , op ver
zoek van den inzender, met de zorg voor den ver
koop , waartoe de koopprijzen door haar in een re
gister ingeschreven worden en het publiek zich bij 
haar vervoegen kan tot het bekomen van inlichtingen. 
Evenals bij dc internationale tentoonstelling plaats 
vindt, geldt ook voor deze afdeeling de bepaling, 
dat dc ingenomen ruimte betaald wordt met 25 
francs voor de vierkante meter vvandriiimtc en met 
50 francs per vierkante meter van den vloer. Deze 
prijzen geiden voor de tijdruimte van een jaar en de 
schilderijen, die verkocht wonlen, kunnen binnen den 
termijn, waarover de huur loopt, zonder verdere be-
talitig. diMir andere vervangen worden. De gelegenheid 
tot inzending is tot den 1™ Apri l e.k. opengesteld. 

A d v e r t e n ü ë D . 

Openbare Aanbesteding. 
B U R G E M E E S T E R K N W E T H O U D E R S der ge

meente AMSTERDAM, zullen op Maandag 23 
Februari 1880, ten 12 ure des voormiddags, op 
het Raadhuis, in het ojienbnar eu hij enkele inschrij
ving doen aanbesteden.-

a. het uitvoeren van de vereischte wer
ken voor het inrichten van het voor
malig Oude-Mannenhuis tot Univer
siteit ; 

b. het verbouwen van het hoofdgebouw 
in den Hortus Botanicus; 

c het makeu van een Bibliotheekge
bouw op het terrein achter het te
genwoordige Universiteits-Gebouw, 
op den Singel; 

d. het maken en stellen van een ver
plaatsbaar Schoolgebouw op de Noor-
der mar kt. 

De voorwaarden dezer Aanbestedingen met bijbe
hoorende teekeningen zijn uitsluitend te verkrijgen 
ter Drukkerij der Gemeente, tegen betaling van f 1.25 
voor de sub a , ƒ 1.25 voor de sub b, ƒ 2 voor dc 
sub e en /"1.25 voor de sub d genoemden. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden ten 
kantore van den Stads-Architect op liet Raadhuis, 
kamer N " . 1 0 1 , des ochtends van 10—12 ure. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
Amsterdam, V A N T I E N H O V E N . 

9 Februari 1880. He Secretaris, 
D E N E U F V I L L E . 

De Architect-Ingenieur BERT B R O U W E R te St. 
Anna bij Nijmegen zal op Woensdag den 25sten 
Februari 1880. des namiddags ten 3 uur, na
mens zijnen principaal iu het Hotel Ariëns, Priem* 
sti-aat tc Nijmegen, publiek uitbesteden: 

Het bouwen van een HEERENHUIS 
aan de Molenstraat te Nijmegen. 

Het bestek en de teekeningen liggen van af heden 
in bovengenoemd Hotel ter inzage. 

De aanwijzing geschiedt op Woensdag den 25sten 
dezer, 's morgens ten 10 uur. 

Het bestek is op fi-anco aanvrage tegen betaling van 
ƒ 0 . 6 0 verkrijgbaar bij den Heer t l . C A . T H I E M E , 
Boekhandelaar te Nijmegen. 

De Architect-Ingenieur B E R T B R O U W E R te St. 
Anna bij Nijmegen zal op Woensdag den 25sten 
Februari 1880, des namiddags ten 3 uur , na
mens zijnen principaal iu het Hotel Ariëns, Priem-
straat te Nijmegen, publiek uitbesteden: 

Het bouwen van E E N E VILLA aan 
den Nassau C i n g e l te Nijmegen. 

Het bestek en de teeken ingen liggen van af beden 
in bovengenoemd Hotel ter inzage. 

De aanwijzing geschiedt op Woensdag den Soaten 
dezer, 's morgens ten 10 uur. 

Het bestek is op franco aanvrage tegen betaling 
van f0.50 verkrijgbaar bij den Heer I I . C. A . T H I E M E , 
Boekhandelaar tc Nijmegen, 

A A N B E S T E D I N G . 
B U R G E M E E S T E R en W E T H O U D E R S der gemeente 

GRONINGEX zijn voornemens, door hunnen ge* 
commit loeide, bij enkele inschrijving, aan te besteden: 

Het tot WANDELPLAATS en BOUW
T E R R E I N aanleggen van een gedeelte 
der Noordwestelijke gemeentegron
den, gelegen tusschen de N fioterin-
gestraat en de Gr Kruisstraat, onder 
bijlevering van alle daartoe noodige 
bouwstoffen, arbeidsloonen, trans
porten, enz. 

De voorwaarden vau aan bested ing zullen van heden 
ter secretarie der gemeente ter lezing liggen en al
daar a ƒ 0 , 5 0 per exemplaar verkrijgbaar z i jn , 
terwijl nadere inlichtingen te bekomen zijn aan het 
Bureau der gemeentewerken. 

Aanwijs in loc*» zal plaats hebben op Donderdag 
den 1 2 J r n Februari, des voonniddigs te 10 uur. 

De up zegel gestelde hischrijvingsbiNetten , inge-
rigt overeenkomstig de algemeene voorwaaiden, 
moeten vóói1 of uiterlijk op Woensdag den 18 Fe
bruarij mn het Raadhuis worden bestand, terwijl 
de opening daarvan aldaar, op Donderdag den 10 
Februarij, des namiddags te 1ï» ' / a aar, zal plaat* 
hebben. 

GnOMDfOKM, 0 Februarij 1880. 
Burgem. cn weth.: li. V A N ROIJEN, 

De secretaris: J A C Q U E S 0 P P E N H E 1 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 Ltd. L o n d o n . 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

VAL IXE3 TRAVERS 
geeft 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 &, O . te Amsterdam, 
I. tot liet leggen van vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders voor geheel Neder, 

laud aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de Fabriek. Iteltweg N " . 3 , te Amalerdam. 

De Directeur W. P. WALSH. 

door wie i 

Aankondiging. 
B U R G E M E E S T E R en U E T I I O DERS der ge

meente 's GHA VESHAGE wenschen een mededin
ging open le stellen voorde levering , het stellen 
en gedurende een jaar onderhouden van 
een STOOMPOMP WERKTUIG met toebe-
hooren, ten dienste van de s Graven-
haagsche Duinwaterleiding. 

Zij noodigen dientengevolge r abrikanten, die 
genegen zijn aan die mededinging deel te nemen, 
uit hun aanbiedingen, met bijbehoorende plannen, 
v r a c h t v r i j in te zenden aan hun adres vóór den 
ln April e. k. 

De voorwaarden met teekeningen zijn te bekomen 
op f r a n c o aanvrage bij den D I R E C T E U R der 
Duinwaterleiding, tegen betaling van ƒ 2 ,50 , terwijl 
mondelinge inlichtingen zijn te verkrijgen op Maan
dag , Woensdag en Vrijdag van elke week , van 1 
tot 4 uren, aau bet Rureau der Duinwaterleiding. 

STRAATKEIJEN. 
Prijsopgaaf en Monster gevraagd van LUIK

SCHE K E U E N , bij voorkeur groot 9 bij 15 of 
10 bij 16 c M . , waarvan lienoodigd ongeveer 4000 
vierkante meters bestrating. 

Aanbiedingen worden ingewacht vóór 1 Maart 
1880 , ter Secretarie van de Gemeente Dordrecht. 

. \ l i » - < M i i « ' < » i i D e p o t 
D E R 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 

SIYIUIX, TE FEIÜMES, FRANKRIJK. 
Z I L V E R E N M E D A I L L E 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 PARIJS. 
Teekeningen en Prijscourant zijn te bevragen bij 

J. J. S A N D , Wijnhaven 76 Rotterdam, alwaar ook 
verkrijgbaar: Verschillende soorten van goedkoops 
T E G E L S en TROTTOIRSTEENEN (genre 
Sarregueiiiiiies). 

LOUIS GOFFIN & C,E. 
R U E D A S T O I 8 Ï O . 

L U I K . 
Eigenaai-s eu 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 . 

KLOOS & V A N L I M B U R G H . 
Kmeimars u n Zuilen- en ïalèlbazall-groeven 

in RIJNI 'HUISSEN, 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeijen, Portland Cement, 

KALK, BKDINSTKKS, VOORVASTE STKKNEN, ESZ-
Sieuwehaven S.sijde 5 5 , l l o t t r r r i u m . 

M RIETSCHOTEN & BOUWENS. 
ROTTERDAM. 

ROBEY Sc C O M P A N Y ' S STOOMMACHINES, 
met Goud bekroond l'arijs 1878 , 

voor fabrieken, waterwerken, ens. 
LOCOMOTIEVEN van FOX \\ A1.KEI1 Sc Co. 
LOCOMOBIELEN van ROBEY Sc COMPANY 

nieuw en te huur. 
HEIMACHINES. STOOM KRANEN en 

D O N K E Y POMPEN van A M ' I . K 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 
MOLENS. P O M P E N , GEREEDSCHAP
P E N , S T A L E N SCHOPPEN, gegarandeerde 
KRAAN- en •adem K E T T I N G E N , STOOM-
METERS, AFSLUITERS, K R A N E N en 
GARNITUREN nor sloom- en waterwerktnigen, 
DRIJFRIEMEN. Alles voorradig. 

M a k PORTLAND C E M E N T uit de hortten 
der beroemd. BURHAM C O M P A N Y tegen conciir-
reeiende prijzen. 

Alles jirima kwaliteit en billijke prijzen. 

H. & J. SUYVER. 
Fabriek vao Stoomketels en Werktuigen, 

de HollandMche 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 reparatien aan Inslaande K E T E L S worden 
den korist mogelijken tijd geleverd en uitgevoerd. 

Portland-Cement 
eW, 

TK S T i f i T T U S r , 
hebbende groote slerkte en weerstand biedend ver
mogen, is uilsluitend, alsmede Kvni t lT , B E V A N 
S T U H U E ' S en andere P O R T L A N D C E M E N T E N 
verkrijgbaar nan het HOOFII-DEP6T V A N DE 
N E D E R L . K U N S T - Z A N O K T K E N F A U R I E K , Fnlck-
straat no. 4 0 , AMSTERDAM. 

Ntzalk 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 , enz., alsmede H E K L E E D I N t 
van M U R E N , T E G E L S n o r B L O E M B A K K E N en 
P A N E E L W E R K enz. 

U i t s l u i t e n d A g e n t s c h a p v a n Kf tw & (" . 
v o o r N e d e r l a n d en desze l fs K o l o n i ë n 

O. J. OOR, 
F i r m a A N T . I 3 K W I L D , 

Sclteepmakershaeen N". tiï en Ju{jersteaal N". 50. 

R O T T E R D A M . 

GAS-ZUIVERING 
door bet gebruik van ijzer-oxyde, geleverd door de 
Gal l'uri/iealion and Cbemieal C*. I.imited London. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en Oost-lndië 

W . H o v e n en Z o o n , Rotterdam, 
bij wien bijzonderheden en prijsopgav.11 verkrijg-

I 
M O Z A Ï E K . 

P A R K E T V L O E R E N 
en verglaasde gefigureerde Te

gels . voor Moren en Deooratie. 
DE L INT &C»., Haringvliet 7, Rotterdam. 

L E D E R E N DRIJFRIEMEN 
I n n l l e a f t n e t l n a ; e i i - geheel bewerkt volgons 
Engelsche methode. 

A L E X . A D A M , 
Delft. Fabr. van Leder en Drijfriemen. 

II. IIOLSKOKIt. te 
l ' a t e r -! ) * • « . Z i l v e r e n M e d a i l l e v 

p n e - l n e l r u m e n t e n . 
1 * 7 9 . l l o o g M e o n d e r a e h e l d l n a ; v o o r « n 

l e r i i a n . r n l l o e k i u e e t - l i i H l r u m e N t e n . 
Voorts: I1AIHI- eu T H E R M O M E T E R S , alle soorten 

van K I J K E R S , H R I E F I I A L A N S E N , enz. enz. 

Z.MSTEEl\GROEVEl\ 
in L U X E M B U R G en L O T H A R I N G E N . 

ZANDSTEEN , MOLEN- en SLIJPSTEE 
N E N (wil cn rood) uit de groeven: Born (Udel-
tangen), Wintersdorf, Rosport, Pitsen-Bollendorf, 
Rillingen, Beaufort in Lu. remburg; Wolmerange 
en Ottemge bij Audin-le-Tiche in Lotharingen. 

Inlichtingen en Prijscourant gelieve men a u tc 
vragen bij den lloofd-Agcnt J . J . S A N D , Wijnha
ven Z.Z. 70 Rotterdam, 

Bij W. P . V A N S T O C K U M & ZOON te ' , On-
venbage is verschenen en alom te bekomen : 

R A P P O R T d . C o m m . benoemd bij Z. M . b e s l u i t » 2 Febr 
1879 tot v o o r l i c h t i n g d a r regering bij hel ontwerpen van 
voorschriften ingevolge art. 4 en 8 7 der w e t v . 17 Aug. 
1878 l A l g e m regelen omtrent den b o u w en de i n r i g -
t l n g der l o k a l e n w a a r i n s c h o o l o n d e r w i j s wordt ge
geven enz m e i 14 uitsl p l a t e n , uitgeg. d . h. Ministerie 
>. B l n n . Z a k e n . In f o l i o ft.—. 

Boekhandel C. F . S T E M L E R , Amsterdan 

in hora woi-ding en ontwikkeling. Met een Atlas 
van 60 Staalplaten in portefeuille. Prijs ƒ 8 . — . 

Bij alle Boekhandelaars te ontbieden. 

Gedrukt b(j G . W . van der Wie l tc 0>. te Arnhem, 

Vijftiende Jaargang. N ' . 8. Zaterdag 21 Februari 1880. 

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 . 
Het Weekblad verschijnt des Zaterdags. 

Het nbonnenttnt bedraagt voor liet biuuenlaud ƒ1.65 per 3 uinauileti ot 
wel bij Yoornitbetaliii(C SN gulden per jaar. Afzonderlijke BuiiniicrB bij vuor-
uitbeatellituc 15 cent. 

Alle stukken en advertentien te adresseeren «van 

dc Administratie te Arn hem. 

> T 

Advertentien uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Ad verte utieu van I •• regel.* ƒ 1 . — , daarboven liu rent vuur eiken regel 
plaats ruim te cn 10 cent voor een bewijsuoniincr. Advertentien vuur liet bui
tenland -'•") cent per regel. 

D E J O N G S T E O N T D E K K I N G V \ N C R O O K E S . 
Simplice is verbaasd over tie [>iï>even , die een En-

•zelsch geleerde, de heer Will iam Crookes, utilangs 
genomen heeft nan de sterrenwacht te Piiiijs. De 
heeren Wur t t en Mouchet hadden hem, in naam 
der Pa rij/en aren, nitgenoodigd , cn hij heeft de hof
felijkheid gehad dadelijk het Kanaal over te steken, 
zijn bibelots medebrengende en de manier om er zich 
van te bedienen. 

Reeds vóór meer dan zestig jaren uitte Faraday, 
wiens genie vermengd was met een sterke dosis eer
lijkheid, oprechtheid en lieininlijkheid — Faiaday, 
die met Ampère en Oentedt een der groote ontdek
kers van de electriciteit was — de meening, dat de 
reeks van staten of toestanden, waarin wij de stof 
kennen, kan en moet voortgezet worden. Nemen 
wij , b, v . , het water; wij kennen het in den vas
ten staat, in den vorm van ijs, van bagel of van 
sneeuw; ook in tien vloeibaren toestand, en eindelijk 
in den staat van den stoom, die de ziel vnn zoo
veel werktuigen is 

Waarom zon het zich niet kunnen vertooncn in 
een vierden toestand, die evenztwr van deu gasvor-
migen zon verschillen, als de gasvormige staat zeil 
verschilt var. den vloeibaren, en de vloeibare van 
den vasten? 

ln een vasten staat zijn de moleculen, die het 
water samenstellen , quasi liewegingloos , ni>-t instaat 
zich los Ie maken; zij zijn bevroren. In den vloei
baren staat is het haar onverschillig vciwnigd of 
gescheiden te blijven, zich te bewegen iu de eene 
richting of in du andere; zij gehoorzamen lijdelijk 
aan de /.wakste aantrekkingen of afstoot ingen, tlie 
ze naar boren, naar beneden of terzijde duwen, 
aanleiding getande tot de vei-sch.jiisclen van capilla-
ri teit , dilfusie en andere. 

In dw gasvormigeu toestand bewegen zij zich op een 
manier, die wij OM voorloopig veroorloven zullen on
ordentelijk te noemen; zij komen, gaan, treilen en 
zeilen, de eenen snel, de anderen langzaam, de 
gruoteu en de kleinen elkander stooten gevende en 
elkander neutraliseeiemle, zoodat deze wonderbaar
lijke beweging geen resultante heeft. In een vierden 
slaat zouden er een nwullanle en bepaalds bewegings
richtingen in de simenstellende moleculen zijn. Aan 
dezen toestand uu gaf Faraday den naam vnn uit-
stralende stof. 

De lieer Croukes heeft dit denkbeeld weder opge
vat Hij heeft toestellen en pi-oeven uitgedacht om 
aan dat denkbeeld ccnigeruiate een lichaam te ge
ven, en hij heeft dl voldoening gehad om meer 
of min onvolkomen te zien, wat zijn beroemde 
voorganger slechts had geraden. Wat beeft hij ge
daan? Hij heeft de lucht verdund en nogeensver
dund en ultijddoor verdund. Met kleine luchtpom
pen slaagt men erin föfa van tie lucht, tlie een 
klok ot' vergaarbak bevat, eruit te |K>iii|»en. Door 
het kwik in de baroineterbuizeu om te keeren ver
krijgt men een luchtledige ruimte, die men volmaakt 
noemde, een zelf behaaglijke benaming, die den heer 
CrookM deed glimlachen. Hij is erin geslaagd, 
inplaats van J , B , slechts i f l ( T i i j i j T j . m « V m 
en zelfs ïLoriVffijff dampkringslucht iu zijn buiten 
over te houden. 

Maken wij ons eerst gemeenzaam met die mil-
lioenste deelen, want wij zullen nog heelwat andei's 
te zien krijgen. Onze geleerde nam een glazen bol, 
die slechts dertien centimeter middellijn had, de ca
paciteit van een kleinen lampebol, en heeft er de 
lucht uitge[wmpt totdat er slechts oen-millioenste 
in overbleef. Toen deM bol vul lucht was, bevatte 
hij niet veel bijzonders, kan men denken, en als hij 
leeggepompt is tot op i j i t s s y i meent men, dat wat 
er nog aan gasvormige moleculen in overblijft, zoo
goed als niets is. Vergis u niet! Men heeft becij
ferd, dat deze leeggepompte bol nog altijd zoo iets als 

1000000,OOOÜOO,OOOOÜÜ,OOUI)OÜ,OUl)l)üO 
moleculen bevat, cn tocm hij vol was, hield hij er 

IO0OOM,OO^0O,ü00000,(M0Oü0,U00000,0l 101100,000000 
in. Deze cijfers gaan onze verbeeldingskracht te bo
ven en zijn niet meer menschelijk. 

Om echter een denkbeeld te geven van wat zij 
kunnen beteekenen, heeft de heer Ci-ookes in zijn 
bol een gaatje geboord door middel van een eleetri
sche vonk, die een ternauwernood microscopische 
opeuing maakt; de buitenlucht treedt dau binnen 
kings de baan tlie haar geojieud is. Men had een 
quiiitillioen moleculen in den bol dien men beproefd 
had te ledigen; men zal een septillioen moleculen 
hebben in den bol die opnieuw gevuld zal wirden. 
Maar hoeveel tijd zal de bol bestoden om vol te 
raken? Wil t gij dat er 100,1)1)0,000 moleculen in 
elke seconde binnendringen.' Dat zou u tamelijk toe
reikende toeschijnen, en gij waant dat de zaak iu 
een uur of twee afgeloo|ien is.' Vergis u niet! E r 
zouden vierhonderd millioen jaren noodig zi jn, of 
wilt ge liever, vier millioen eeuwen. To:h is er 
slechts een uur noodig om den hol opnieuw te vullen. 
W a t wil dat zeggen ? Dat de luchtstroom, tlie de nieuwe 
opening zal doorloopen, niet lüft.OÜÜ.OÜÜ, maar meer 
dan 300,000000,000000,000000,000000,000000 of 
driehonderd quintUlioen moleculen in de seconde 

zal medevoeren ! Dit zegt genoeg omtrent haar klein
heid. Terecht heeft men ze kunnen vergelijken bij 
mathematische jniuteii. 

Maar men moet in het oog houden, tlat deze drie
honderd tpiintillioenen luchtdeeltje* niet te gelijk door 
de opening zijn gedrongen. De analogie leidt ertoe 
te gelooven, dat men bier tien t i jd, evenals dc 
ruimte, tol in het oneindige moet verdeden ; dat men 
spreken moet van duizendsten en zelfs van millioen-
sten van seconden, en b.v. zeggen, dat tie stroom 
stofdeeltjes do ojieuing, die men ervoor gegraven heeft, 
doorloopt in reden van slechts 

3OO,OOOO0O.0OOOUO,n0OOI)O,OOOO0O 
of driehonderd ijiiadrillioen (') in r f l i n v seconde. 

Zoo wij de hoeveelheid verminderen . moeten wij tie 
snelheid evenredig vermeerderen. Wij weten Inder
daad niet recht meer, of zulke cijfers groot of klein 
zijn. Wij zijn veistomd en verblind. 

Maar net getal de/er moleculen — onze bericht
gevers zeggen ons niet, boe het becijferd is gewor
den — is slechts het minst gewichtige gedeelte der 
mededeeling van deu beer Orookea, Nog meer dan 
door baar aantal wonlt onze belangstelling gewekt 
door bare eigenschappen. Zij bewegen zich iu rechte 
l i jn , maar eeu magneet doet ze afwijken. Zij bren
gen warmte voort als zij plotseling in haar bewe
ging worden tegengehouden, juist zooals kogels doen 
die tegen een schijf aankomen. En het wonderbaar
lijkste i s , dat men deze verandering van warmte
graad heeft kunnen bepalen duor den stout van on
eindig kleine deeltjes. Zij verhitten het geiridieenie 
platina tot meer dan tweeduizend graad en doen 
het smelten als was. /.ij zijn lichtgevend en boven-
dien phOBphoresceerend, dat is te zeggen: /.ij bren
gen plotselinge phusphoivscceringeii teweeg, die, al
thans in het glas, vergezeld zijn van innige veran
deringen in de structuur of den bouw. Als men ze 
snel werpt o,i robijn, op diamant, verlichten zij die, 
doen te dikwijls schitteren en harsten uiteen in groe
ne, roodc, purperachtige stralen gelijk die van eeu 
meteoor. 

Het is als eeu nieuwe verrekijker, dien men onzen 
natuurkundigen iu handen geeft, en die hen in
staat zal stollen de diepten der wetenschap van de 
tieweging te peilen, de theorieën van het l icht , 
van de warmte, van bet magnetisme en van de 
electriciteit te verruimen, liet is als een microscoop 
waarmede zij de geheimen van den moleciilairen 
bouw der lichamen zullen doorgronden. Aau den 
heer ('rookes de hulde vau onze dankbaarheid eu onze 
Iwwondering! 

( ï . , 10 Febr., '80 . R. v. E. 
(Uit: Le Réveil Social.) 

ÜONJNKLIJK INSTITUUT V A N INGENIEURS. 
Het Instituut hield don lO*'" Februari j l . eene 

vergadering in het lokaal Hitigentia te 's-tiniveu-
hage, the door ruim tachtig leden en één geiu'ru-
ilureerde wenl bijgewoond. 

De notulen der vergadering van den H ' 1 ' " Nu-
veiulier waren gedrukt aau de leden medegedeeld; 
iiieinand verlangde daaruver het woonl te voeren en 
zij werden mitsdien goedgekeurd. Een aantal ge
schenken waren wederom sedert tlie vergadering ont
vangen , waaronder fraaie photogralisehe afbeeld ingen 
van verschillende werken. 

Vau den Minister vau Waterstaat, Handel en Nij
verheid WM een brief ingekomen, ten geleide vau 
stukkeu betreffende eene door Z. M . den Koning 
der (telgen uitgeschreven prijsvraag over de beste 
middelen om de havens te verbeteren, gelegen op 
lagJ en zandige kusten. Tot de beantwooi-ding van 
die prijsvraag wonlen ook vreemdelingen toegelaten. 

Van tie hooft)ingenieurs vau tien Waterstaat iu 
Noord-Holland B0 Zuid-Holland waren de gewone aan-
teekeiiingeii ontvangen van tie meting van het strand 
nvngs de kust der Noordzij in 1879; met tie daarin 
voorkomende cijfers is liet daartoe bestemde register 
aangevuld. 

Door den hoofdingenieur vau den Watersüiat in 
Nooni-Uolland waren tie weerkundige waarnemingen 
aan Den I luider over de drie laatste maanden van 
het jaar 1870 ingezonden. 

Het lid C. de Itruyn had ann den Raad van He-
stuur eeuige stukken doen toekomen Iwtrellende bet 
onlangs openbaar gemaakte verslag der commissie, 
belast met het voortgezet onderzoek naar de wen
schelijkheid en mogelijkheid der invoering van een 
normaal steen fur i muit hiertelande. 

Het lid Jhr. J . II. T. Ortt had een schrijven aan 
den Raad gericht naar aanleiding van bet in de vo
rige vergadering verhandelde over de onderzeesche 
ueverveitledigiiig. 

A l tie gemelde stukken zullen als bijlagen tot de 
notulen der vergadering worden afgedrukt. Met door 
het litl Ortt ingezondene gaf het lid J . F . W . Cun-
nul aanleiding tot bet opperen van bezwaren tegen 
deze wijze, om eeue gehouden discussie schriftelijk 
voort te zotten. 

Aan de oiile was alsnu de beraadslaging over de 

De oonproukalijke t e i n t tegt d r i e h u u d e r d trillion. 
( V U T . ) 

ninledjeliiig, door het litl A. Huet in tie vorige 
vergadering voorgedragen, over de verbinding van 
Auisterdiliii met den liuvcu Itijn. Door het lid •). 
F. W l Conrad en de raadsleden J . Kalff en Dr. E . 
V. Dissel warden verschillende opmerkingen en 
bedenkingen iu het midden gebracht, tlie door den 
heer lluet zeer in bet breede werden l>eaulwooiil. 
De (Müiiadslaging hierover liep niet ten ehide en zal 
vermoedelijk in de volgende vergadering wonlen 
voortgezet. 

Hierna bekwam het lid C. L R. E . Menges het 
woord tot het honden van eeae vuordracht over een 
nieuw systeem van eleetrische verlichting, tloor een 
toestel toegelicht. Die mededeeling gaf het litl J . 
J. van Kerkwijk aanleiding tot het maken van eene 
opmerking betreflende het nikkeren vau het licht, 
tlie tloor den heer Menges alsmede dour het lid Huet 
werd weersproken. 

Voorlezing werd gedaan van een brief van het lid 
J. D. C. M . de Roos, strekkende ten geleide van 
eene mededeeling over IH-II instrument, bestemd tot 
het berekenen van de uitkomsten van waarnemin
gen, die inet behulp van zelfregisti-cerei.de werktui
gen verkregen zijn. Dat stuk is om advies in han
den van eeue commissie, gesteld. 

Kene door bet lid J . M . Telden ingezonden ine
dedeeling over de hei-stelling van 800 gei net solden 
duiker in den Staatsspoorweg van Arnhem naar Nij
megen zal , overeenkomstig het daarover uitgebracht 
advies, in het Tijdschrift worden geplaatst. 

Nog w:i> een brief ingekomen van den heer 0, 
R. van Riiijven, tc Deventer, strekkende ton geleide 
van eene beschrijving zijner uitvinding: whet stuur-
tocstel voor spoortreinen". Ook dit stuk is om ad
vies in handen van eeue commissie gesteld. 

Kiudelijk werd inededeeling gedaan vau een schrij
ven van den tweeden secretaris van het Wiskundig 
Genootschap: «Ken onvermoeide arbeid komt alles ie 
boven", strekkende ten geleide van eene circulaire , 
waarin wordt opgewekt tot toetreding tot het Ge
nootschap. 

Nadat een aantal nieuwe leden waren aangeno
men en anderen als zoodanig waren voorgesteld, 
sloot de president de vergadering. 

Na alloop van tie vergadering was, duor de wel
willendheid van den heer R. A . VV. Sluiter, luite-
nant-kolonel der artillerie, directeur van 's Rijks 
gieterij van bron/en geschut, aan tie leden tie ge
legenheid geopend om die belangrijke inrichting in 
oogenscliouw te nemen. Zij waren daar getuigen 
van het gieten van een stuk geschut en bezichtig
den achtereenvolgens verschillende bewerkingen , die 
het geschut ondergaat en da onderscheidene werk
tuigen eu toestellen, daarmede in verbind staande. 
Een en ander werd door den heer P . van der Burg, 
kapitein tier artillerie, op de meest duidelijke en uit
voerige wijze toegelicht. Eeu zeer aanzienlijk aantal 
leden nam aan dit besoek deel. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

— De Crefeld—Kreis—Kempener Industrie-Bnhn 
heeft eindelijk een kooper gevonden in het bankiers
huis Erlanger en Zonen te Frankfort U ' M . , die voor 
SOM som van 600,000 mark eigenaars geworden zijn. 
De 33 kilometer lange weg met al zijn roerend en 
onroerend goed, was getaxeerd op 072.9JG mark. 
Men ziet nu eerlang de geheele exploitatie, d i e rmi s 
langen tijil slechts gedeeltelijk geschiedt, s'Kjedig tu 
gemoet. 

— De heer Cluysenaer, de bekwame Belgische 
architect, is deze week te Brussel overleden. 

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 Nclerlaiiilsch-Oost-lndie i s , met ingang van t 
Haarl 1880 , eervol ontslag verleend aan den ad
junct-ingenieur der le klasse bij tien dienst tier Staats-
spoorwegen op Java A. J . Krieger. 

— Bij koninklijk besluit zi jn, met ingang van 
I Maart 1880, benoemd: tot rijksopziencr op tie 
sjioorwegdionsten 1ste klasse, tie rijksopziencr '2de 
klasse J . S. A . Noordendorp; tot rijksopziener optie 
s'Hjorwegdienstcu 2de klasse, de rijksupzicners 3de 
klasse Jhr. W . van Andringa de Kempenaer, I). Storm 
en VV. P . Verbeek; tot rijksopziener Op tic spoor
wegen 3de klasse Bcrnhardtis Eiiiilius Stöver. 

— Ann VV. Bus, te Haarlem, is tot wederopzeg
ging vergunning verleend voor eene stooinbootdieiist 
tut vervoer van personen, goederen en vee en het 
lleepOB van schepen tusschen Haarlemen Amsterdam, 
Haarlem eu Purmereiid, en Haarlemmermeer en 
Leiden. 

— De Regeering heeft bij wetsontwerp ƒ 2 4 0 , 0 0 0 
aangevraagd ter voorziening in de dringende Ixdioelto 
aau bebtsobepen bïj TeraoheUmg, de Zeeuwiohe ban
ken en deu mond vau tien Rotterdauischcn water
weg, ter beveiliging van tie haven en der kustvaart, 
en ook ten belioeve van het iuternatiunaal belang. 

— De vaderlandsche kunst beeft een verlies ge
leden iu Jau WenSJehbruCh , den huogstverdienstelijken 
kunstschilder, tien ' 8n Maart 1822 alhier geboren. 
Ouder tie leiding van S. L . Verveer bekwaamde hij 
zich vooral in het schilderen van stadsgezichten, en 
reed* in 1840 op tie tentoonstelling te Rotterdam 
gaf hij proeven van zijn vorderingen op hot. kunst
gebied , waarop hij zich later meer en meer onder
scheidde. Van 's Kouingswege werd hem het officiers
kruis der orde van de Eikenkroon geschonken. Dij 
de begrafenis, die Domlerdag plaats had, herdncht 
tie heer Ar t z , voorzitter van Pulehri Studio, den 
overledene als oprichter van ilat Genootschap. Ook 
tloor de heeren David Bles en .1. Bo-I>oom wenl aau 

de gnopende gioeve het woord gevoerd. 
— De koninklijke goedkeuring is verleend aan de 

statuten vau dc "Vissdierijmaatschappij Tri ton" te 
Helder, met een kapitaal van ƒ 112,000. venleeld 
in 8 seriën van ƒ 14,000. Deze vennootschap wordt 
beheerd door Mr. 1). P. II. Aliersun. 

Amsterdam. Dezer dagen heeft de heer Colinet 
het model voltooid, door hem in overleg met den 
heer Ch. Roe bussen ontworpen voor het gedcukteckeii, 
als huldeblijk op het graf van den tooiieelkiiiistenaar 
Albiegt te plaatsen. Het stelt voor: de Kunst 
treurende op 't graf van den Kunstenaar, en is 
de aandoenlijke uitdrukking van dif|ie smart. Het 
monument is even schoon gedacht als voortreffelijk 
van uitvoering; bet wonlt in wit marmer, op le
vensgrootte, gebeiteld, op een breed voetstuk geplaatst, 
en zal iu deu loop van deu zumer kunnen onthuld 
worden. 

s - H e r t o g e n b o s c h De buitengewone vergade
ring der Staten van Noord-Brabant werd 17 dezer door 
den Commissaris ties Konings geopend. De voorstellen 
van Gedeputeerde Staten, tot het aanbieden aan het 
Rijk van eene bijdrage van éen mil Boen iu tie kos
ten van verbetering van den waterstoatetoestand in 
het noordoostelijk deel tier provincie, en tot het 
oprichten van een tijdelijk waterschap, om M a n g -
hehbenden iu de gelegenheid te stellen ook hunner
zijds voor dat doel aan de Regeering een .subsidie te 
verleeneu, wenlen naar de zes alileelingeii verzonden. 

In <le zitting vau den daarop volgenden dag werd 
door het litl Van tien Heuvel nip|>ort uitgebracht 
over tlit voorstel. De conclusie van het rapport luidt 
als volgt: Aan de Itegeering te kennen te geven, 
tlat tie Staten der provincie Noord-Brabant bereid zijn 
aan het Rijk eene belangrijke bijdrage, zelfs tot. het 
bedrag vau één millioen gukien, te verleeneu h ide 
kosten tier werken tot verbetering van tien water
staatstoe-tand van het noordoostelijk gedeelte der 
provincie, opgenoemd in den brief van den Minister 
van Waterstaat, enz. boven aangeduid, daaronder 
begrepen de vooriieoing iu de afwatering der gron
den gelegen langs de Ainer . tie Bleek en de Oost-
kil ; doch bevorens tie mededeeling wenschen te ont
vangen van de plans tier uit te voeren werken, 
teneinde de overtuiging te erlangen, tlat dirirdoor 
de behoorlijke afwatering vau het noordoostelijk ge
deelte der provincie worde verzekerd , en tlie van het 
noordwestelijk gedeelte niet zal wonlen geschaad. 

Na langdurige beraadslaging is tleze conclusie met 
algemeene stemmen aangenomen. 

Tevens heeft tie Vergadering, behoudens enkele 
door de commissie voorgestelde wijzigingen , zich ver
eenigd met het aangeboden ontwerp l>eshnt tot op
richting vau een tijdelijk waterschap, om belangheb
benden in de gelegenheid te stellen ook van hunne 
zijde aan de Regeering de noodige voorstellen te 
kunnen doen. 

— Door het lid van den Gemeenteraad den heer 
F . C . Bake, tevens hoofdingenieur van den provin
cialen waterstaat in Noord*Hiabaiit, is een plan aan
gegeven tot inpoldering der stad , waardoor 's-Her-
togenbusch van tie geheele zuidzijde vuu water be
vrijd zou blijven en zelfs de kelders uiet meer zouden 
onderloo|ien. Het werk zou een uitgaaf vorderen van 
M 5 0 , 0 0 0 en binnen twee jaren voltooid kunnen zijn. 

De Gemeenteraad heeft, op voorstel van het Da
gelijksch Bestuur, besloten, het plan iu tie afdeelin
gen te doen onderzoeken en verder tloor het zenden 
van een atilruk vuu het plan aau eeuige deskundi
gen, autoriteiten en Mangstelleiidcn, ook bevoegde 
beoordeelaars buiten den (taatl in de gelegenheid to 
stollen, bun meening omtrent tlit belangrijk onder
werp openbaar te maken. 

Men verneemt verder , tlat dit plan eene omwer
king is vau dat vim tien ingenieur Van Hasselt, 
wien tie leiding tier werkzaamheden zou worden 
toevertrouwd, als tot de uitvoering mocht worden 
besloten. 

Sneek. Duor den Minister van Waterstaat, 
enz. zijn tot gemachtigden voor den aankoop van 
gronden, du onteigend moeten worden ton behoeve 
van den spoorweg Staveren—Sneek—Leeuwarden, 
benoemd: V00T de sectie Leeuwarden, dc heeren 
S. Ilaagsma, notaris te Bozuiu en S. S. Kooistru. 
landbouwer tc Folsgare; voor de sectie Sneek. de 
heeren II. Fenneina, notaris te Womuiels en M . II. 
Tromp, te Wuudsend. 
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D E O P M E R K E R — Zatenlag 21 Februari 1880. 

\aiikoniliLrinjzen van Aanbestedimẑ n. 
Maandag, 13 Febr 

Amsterdam, tc 12 uren, door burg. ea weth.: lo . 
het uiivoercu vaa dc vereischte werken voor het in
richten van het voormalig Oudc-mannonhuis tot tiui-
versiteil; 2o. het verbouwen van het hoofdgebouw iu 
den Hortus Rotauicus; 3o. het maken van een biblio
theekgebouw op het terrein achter het tegenwoordige 
universiteitsgebouw, op den Singel: 4o. het makeu 
en stellen van ecu verplaatsbaar schoolgebouw op dc 
Noord er markt. 

Harderwijk. te 2 uren, ten behoeve der gemeente
gasfabriek, op het gemeentehuis: het aniovecren en 
opbouwen eener stokerij met dc fundamenten voor dc 
retortovensfc vervolgens hel ijzeren dakwerk, een gc-
goten-ijeereu condensor met afsluiters en bijpassen, 
de benoodigde klimpjjpcn enz. 

Dlaadag, 21 Febr. 
'•-Hage, te 11 uren, door het departeineut van 

marine: de levering bij dc directie der marine tc 
Hellevoetsluis vau lo . wagenschot enz.; So. Rign-
masten: 3o. Noordsche houtwaren: 4o. Riga-dekdelen; 
5o. grenen balk-eu Noordsche delen; lio. grenen rib
ben, schroten en latten; 7o. vuren delen; No. deunen 
idem; 9o. dito ribben, schroten cn latten; lUo. iepen 
en esschen platen. 

l i raa lagen, te 11 uren, ten kantore van den prov. 
inspecteur der directe belastingen enz: het onderhou
den van- en het doen van eeuige herstellingeu aau dc 
gebouwen der invoerrechten eu accijnsen tc Delfzijl 
ged. '80, '81 eu '82. 

Botterdam, in het Timmerhuis: de levering van 
320,000 K G . Engelsche en 80,000 K G . Duitsche gas
kolen. 

BaUward, door bet dijksbestuur ran YVonscradeels 
Zuiderzecdijken, bij deu secretaris J . Rinkes: de leve
ring van 300 stuks grenen palen van fi2 dM. lengte; 
325 st. dito van 53 dM.; 325 st. dito van 41 dM.: 
170 stère grove gewasscheu grint. 

Waeaedag, »» Febr. 
Brummen, te 10 uren, door burg. eu weth.: lo. 

de verbouwing tot gemeentehuis van het huis „Dc 
Beelhorst" te Brummen; 2o. de verbouwing van het 
daarnaast gelegen koetshuis tot bode* en veldwach
terswoning; 3o. het van-buiten-verven vau hel huis 
„Dc Beelhorst". B i l j . inz. uiterlijk 24 Fehr-, te 3 ureu. 

Oude-Tange, te 10 ureu, door het gemeentebest.: 
de levering van p. m. G00 M 3 zuivere grint. 

tVllmegen, te lO ' / i uren, door den architect D. 
(ieijsbeek Molenaar, bij Vau Dam, voor Timmerman 
en Co.: bet bouwen van eene stoom-msrgarineboter-
fsbriek. Inl. bij genoemden architect. 

« H l e m t o o r J , te 11 uren, door de directie der 
marine: het bouwen van eene drijvende loods tot ber
ging van 2 torpedo vaartuigen op het maritieme eta
blissement Willemsoord. 

Amstelveen, te 12 uren, bij Wed. Van Werkhoven: 
bet bouwen eener boerenwoning aan den Noordain-
merweg- gem. Nieuwer-Amstel, iu den Noorder-Lcg-
meerpolder. Aanw. 23 Febr., vsn 2—4 uren. 

Alkmaar, te 12 uren, door den directeur der gas
fabriek: dc levering iu '80 van 36,000 H L . gaskolen. 

'•-Hage, te 1 uur, door burg. en weth.: liet dom-
pen van een gedeelte der Prinsengracht en het leggen 
van een riool aoor die demping, met verbonden werken. 

Aehenuerhern, te 1 uur, in het lokaal van Wed. 
M . V . Ivangh: het bouwen van een koffiehuis met 
kolfbaan en koepelkamer. 

Nijmegen, le 3 uren, door den architect-ingenieur 
Bert Brouwer (tt St.-Anna bij Nijmegen), tt het 
Hötel-Ariëns: lo . het bouwen van eene villa aan den 
Nassausingel; 2o. het bouwen vau ecu hecrenhuis aau 
de Molenstraat, beiden aldaar. Aauw. van beiden te 
10 uren. 

Hallum, bij W. G . de Jong: het bouwen van eeu 
voorhuizing met tusscliengebouw of hals en van eene 
arbeiderswoning. Teekoningen liggen bij den architect 
B. A . Gelders, te Hallum. Aanw. 23 Febr., tc 10 uren. 

•ranjeweud, hij Mr . P. Heringa Cats: het afbre
ken eener schuur en woning, in gebruik bij J . Th. 
Hiemstra tc Boruwerd, en het bouwen vau eeue hui
zing eu schuur met wagenhuis c. a. aldaar, l u i . bij 
den architect .1. Douma, tc Leen warden. Aanw. 23 
Febr., te 11 uren. 

Daaderdag, 10 Febr. 
'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van marine : 

lo . het maken en stellen vau een ijzeren lichttoren voor 
de kustvorlicliting op Ameland, niet dcu aankleve vau 
dien. De toren mout gemaakt iu eene fabriek in 
Nederland. Inl. 23 cn 24 Febr. bij den bouwkundige 
bij den dienst van het loodswezen; 2o. het bouwen 
van eene drijvende loods voor berging van 2 torpedo
vaartuigen op het mariuc-etsblissemcnt Willemsoord. 
Inl. bij den hoofdingenieur der marine te Willems
oord. Aanw. 24 eu 25 Febr. 

Mehledam, te 12 uren, door burg. en weth.: de 
levering van 100,000 stuks Luikschc Otirtha- of Bcn-
Ahinkeien; 200,000 vlakke, 50,000 getrokkeu straat-
klinkermoppeu en 25,000 eenkleurige grijze hard-
grauwen; 150 M 1 gewasschen grint; p. ui. 1000 M ' 
zuiver scherp rivierzand en 1000 M ' plaatzand, be
nevens eenige houtwaren. 

Nedemblib, to 12 ureu, door dijkgraaf ra heem
raden vau het Ambacht de Vier Noorder-Koggen, in 
bet Koggenbuis: het bouwen vsn eene gemetselde 
duikersluis in den zeedijk te Koppenhorn, beoosten 
Lam bertschaag. 

Zaandam, te 12 uren, door het bestuur van den 
Halerbrock- of Kalverpolder, in Het Vergulde Paard 
san den Braakdijk: lo . het uitvoeren vau vernieu
wingen aan-, en het onderhouden tot uit. Maart '85 
van den watermolen des polders; 2o. het uitvoorcu 
van vernieuwingeu cu herstellingen aan de sluis des 
polders. Aanw. 23 Febr., te 10 uren, door den op 
zichter P .O. Dekker, te beginnen aau den Watermolen. 

Haedekentkerke, door het gemeentebestuur: de 
U-vering van 150 M'oiiderhoudsgriut. volgeusmonster, 
ter secretarie tc bezichtigen. 

Vrijdag, 17 Febr. 
Middelburg, tc 10 uren, door het miuistcrie van 

waterstaat enz., san het gebouw van lint prov. best.: 
lo. het bestraten vnu de boorden lang* het kanaal door 
7.uid-Bevelanti. Aanw. 23 Fehr. Raming / 6 5 1 KI; 
2o. bet afbreken en wederopbouwen van het gebouwtje 
voor het z«lfre.,'ist roerend werktuig te Brouwershaven, 
en bet plaatsen van gegoten-ijzeren huizen in deu be-
staanden houten tocleidingskoker. Aanwijzing 23 
Febr. Ramiug ƒ2550 ; Bo. het maken van een peilput 
en gebouwtje voor eeue zeIfrcgistroerende peilschaal 
bij IJruinisse, san het vaarwater Het Zijpe. Aauw. 
23 Febr. Raming /79G7. 

Cats, te 11 uren, door burg. en weth.: het san-
leggen van slecnglooiing op deu havendijk dier ge
meente, cn het maken vnn een slikvnnger langs dc 
irivci,-eu] zeewaarts. Inl. bij den waterbouwkundigen 
ambtenaar, tc Colijnsplaat. 

Harderwijk, te 12 uren, op het bureau van den 
kspiteiu-kwartieriueester van het koloniaal werfdemit: 
de levering, god. '80, van de bij het korps bcuoodigde 
lakens cu voorwerpen van kleeding eu uitrusting 

Leeuwarden, te 1 uur, door hel ministerie vau 
waterstaat enz., aau het gebouw van het prov. best.: 
de verdere voortzetting vau de verbetering der noor-

der zeewering te Harlingen. Aauw. 23 Febr. Ra
ming / 21,800. 

Kampwn, te 2 uren, op het bureau van den com-
manderenden officier vsn het instruotiebataljon: de 
levering ged. '80 van de bij het korps heuoodigde 
vuur werpen van kleeding en uitrusting. 

l i e i i e r» door J . F . Idsardi: het afbreken en 
wedcropbouweu van eeue schuur mot sanbehooren. 
Aanw. 23 Febr., te 11 ureu. 

Hcerenvern, bij W. J . van den Duim: het afbreken 
cn wederopbouwen concr huizing. Aanw. 23 Febr., 
to 11 uren. 

Hulxum, te 3 uren, hij notaris A . .1, de Lange, iu 
dc Schrnns; het bouweu eener slclphuizing, schuur, 
stalling c. a., op de zathe cn landen onder Bozum, iu 
huur bij R. Sijbrandij. l u i . bij deu opzichter II. T. 
Biesma, te Bozum. Aanw. 25 Febr., to 11 ureu. 

Hurhulsum, 's avonds 8 uren, bij A. S. Zijlstra: hel 
houwen van eene burgerhuizing. Iul. bij .1. vau der 
Molen, te Buitenpost. Aanw. 25 Fehr., te 2 uren. 

Katerdag. ü*i Febr. 
Franrber, te 12 ureu, ten raadhuize: de levering 

van 300 stère grove, gehorde riviergrint, 
Workuni, te 3 iiren, duor het dijksbestuur van liet 

Workmner-Nieiiwlaud, in hot conl ribuliclinis: het ver 
Imogen en verzwaren van dcu zeedijk van het W»r-
kumer-Nieuwlaud, ter lengte van 2021 M . , mot b B-
hoorende werken. Aauw. 27 Fehr., te 1" nren. 

Granlagen, bij J . van der Sluis, in 't Huis Dc 
Beurs: het verbouwen der behuizing van Van 'tStever 
en Bos, in de Oosteratraat. Inl. hij deu architect J . 
B. Jager. Aanw. 23 Febr., te 2 ' : 1 uren. 

Maandag, I Maarl 
Amalerdam, te 12 uren, door burg. cu weth.: l o 

het bouwen van een bureau vau politie en eene hulp-
wacht voor de brandweer op het Leidschcplciii; 2o. 
het verbouwen van de pakhuizen „Ceres" en „Nep-
tunus" op do Katteiiburgcrgracht, tul hulpwacht van 
dc brandweer eu politie; 3o. in 2 perc. eu in massa: 
het gewoon oudurhoud van- en het verrichten vau 
herstellingen ged. '80 tuin: perc. 1, sluis- en water
werken en scheepvaartinrirhtiiigcn, perc. 2, riolen, 
waterplnatseu cu vcrsch-watcrbakketi. Iul. voor I eu 
2 ten kantore van deu stadsarchitect eu voor 3 ton 
kantore van den stadsingenieur. 

Kellum, te 12 uren, tloor den biirgem. van Kollu-
merlaud en Nieuwkruisland: het afbreken van de be
staande- en hut bouwen eener nieuwe brug, dc 
1'haesinatille, iu deu kunstweg van Kollum naar 
Nieu wesijlen. 

K.uiipeit, tc l uur, door bet gemeentebest.: het 
leveren lo, van rijshout, sparreu cn pcrkocnpalcn; 
2o. van puin. grint en bnzaltstccu. 

Zuldhara, te 2 uren, door hel waterschap Wester-
kwartier, ten geiueeutehuize: het verdiepen van de 
Kommerzijlstcr-Biiitcnruite. Iul. bij den hoofdopzichter 
Van Balen, te Groningen. Aanw. 23 Febr., te 2 ureu. 

Hclnkennzand, door hel gemeentebest.: dc levering 
van p. m. (S5 M 1 ondorhoudsgriut. 

v\oir...«rt*illjk. door dc besturen der polders Oud-
Wolfaarlsdijl c. 8.: het leveren van 378 M 1 onder-
houdsgrint, franco te leveren op deu wal van het 
Wol faartsdijk sche veer. 

Haesem, door het gemeentebestuur: het leveren 
van 1080 M 3 kiezel voor den weg, van dc kom dor 
gemeente af naar het spoorwegstation. 

Hommel-, , ten geinecntehuize van I leuiiaarderadcel: 
lo. de levering vau 700 stère grinten 100 stère harde 
puin; 2o. het bouweu van eene turrloods enz. hij het 
gemeentehuis, aldaar. 

Illnadag, a Maarl. 
'••Hage, te 11 uren, door het ministerie van marine: 

het maken van eeue fuudeeriug voor eeu ijzeren kust
lichttoren en liet bouwen van 3 woningen voor den 
dienst der verliehting op Ameland, alles met dcu aan
kleve van dien. Inl. 2:' on 24 Febr. 

Llaae, te 11 uren, door het diakoiiicbostuur der 
Herv. gemeente: het bouweu vau 7 woningen, in 2 
perceelen. 

Bedum. le 12 uren, door het R. K. kerkbestuur, 
bij R. K . Boersma: het bouwen eener kerk met toren. 
Inl. bij deu architect A . Tepc, te Utrecht. Aanw. te 
10 ureu. 

He in . tc 12 uren, door den directeur der artillerie-
stapel- en constructiemagazijtien: dc levering vau 
2125 K G . mcssiugpluat, dik 0.IHI13 M . , lol dcu aan
maak van scherpe patronen. 

Nijmegen, te 12 uren, door bet kerkbestuur der 
parochie vau deu 11. Franciscus, iu De Gouden Leeuw: 
tiet makeu van den bovenbouw eeuer kerk met toren 
cu aauhoorighedun. lu i . bij deu architect C van Dijk, 
te Wamel. Aanw. 20 Febr, te 12 uren. 

Haemaar, te 12 ureu, door burg. cn weth.: liet 
bouwen eener school aan deu Dorpsweg iu die gein., 
benevens dc levering van het benoodigde sohoolameu
blement. Inl . bij den architect A . Vermaas, te Slie
drocht. Aauw. 21 Febr., te 12 uren. Bil j . iuz. 1 
Maart, vóór 6 uren, ter secretarie. 

Utrerht, te 2 ureu, door de maal schappij tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aan hut ceutraalbureau: lo. het 
afbreken en wedcropbouweu van 5 wachterswouiu^eu 
op de wachtposten nos. 112, 113, 114, 117 cn 118 
tusschen Heercuveon en Akkrum, ten behoeve van 
den spoorweg Arnhem—Leeuwarden; 2o. het bouwen 
van eene steeueu wachterswouing aan den overweg 
bij kilometerpaal 164.534, tusschen Wirdum eu Leeu
warden, ten behoeve dcrzelfde lijn. In l . bij don sec
tieingenieur te Mcppel. Aanw. resp. 23 cn 24 Febr. 

flneek, bij W. I j . van der Molen: het bouweu vau 
eene stelphuismg te Julrijp, op de zatho iu gebruik 
bij Sjerk W . Cnossen. Inl. bij G. .1. van der Molen, 
te Jutrijp. Aanw. 28 Febr., té 11 uren. 

Waeaedag, S Maart. 
'a-Beaeh, te 11 uren, door dcu oulv. der reg eu 

domeinen, iu Het Parlement: hot maken vsn eene 
militaire zwem- en badinrichting mui dc uitmonding 
der rivier dc A a , op het zuidelijk gedeelte van hei 
front Hintham—Muntel, het bouweu van eene zwem-
loods en het uitvoeren vsn bijbehoorende worken. 
Aanw. 1 Maart, te 11 nren. 

Nijmegen, tc 11 uren, bij Van Dam: hel bouwen 
van ecu koffiehuis cn kastelcinswoning mei •> boven
huizen. Inl. hij den bouwkundige J . Knoops Jr., aid. 

Twellea, te II uren, door het gemeentebestuur vnn 
Voorst: lo. dc verbouwing van het schoolgebouw te 
Voorst; Bo. do levering van schoolmen beien. l u i . bij 
den opzichter M . Hurenkamp, le Voorst. Aanw. 28 
Febr., te 10 uren. 

Wlnarlieten, te 12 uren, door hot R. K. kerkbe
stuur, in liet logement van M . Balk : het bouwen eener 
kerk met toren. Inl . bij den architect A . Tépe, tc 
Utrecht. Aanw. te 10 uren. 

Vrijdag, * Maart 
Bardrechl, te 11 uren, door dc maatschappij tot 

landvcrbetering, bij Mr J . A. van DoraMV: het bou
wen van eene laiidoouwschuur, met bergplaatsen, stal
lingen, dorschvlocr enz., op den heuvel van den 
Noord bank polder, gem. Rozenburg. Aanw. door den 
architect A . van der Houwen, t; Rozenburg. 

Xwellc, te 12 uren, door het prov. bestuur: bet 
vernieuwen van 2 balansen, één val cn ééu haincigo-
bint voor de ophaalbruggen uo. 1 cn no. 4, benevens 
een paar deuren san sluis uo. 5 op de Dcdemsvaart; 
een eu ander hoofdzakelijk in ijzer, iu 2 perc. eu in 1 

massa. Inl . hij dcu ingenieur te Zwolle op Donderdag 
in de weck voor de besteding. 

imaterdam. te 1 uur, door de comm. voor den 
bouw eener jongensschool in dc parochie 0.-L.-Vrouwe, 
in het Café Belvedère, aau den Westerdokwlijk: het 
bouwen van oenn school voor 600 jongens, met gym
nastieklokaal, nndorwijzerswoning on nan be hoorende 

I werken, aan de Haarlemmer-Houttuinen aldaar. Inl. 
bij den bouwmeester A . C, Bicijs. Ic Amsterdam. 
Aauw te l " uren. 

Zaterdag, a Maarl 
Vrgliel, le 2 uren. door Gebr. Manssen: het bou

wen van 2 woonhuizen, magazijn en achtergebouwen. 
Iul. hij den architect J . Vcrbriu'gen, aldaar. Aanw. 
3 Maart, te 2 uren. 

Iraiieker, door burg. en weth. van Frauekeradeel: 
de levering van 500 stère zuiver gewasscheu riviergrint. 

Hi .aii i l . iL. * Haart. 
'a-llagr, te 12 uren, door het ministerie van water

staat : bet onderhouden en hel verrichten van eenige 
veranderingen en herstellingen in het gebouw, waarin 
gevestigd is bel uk kantoor tc Arnhem, god. '80 é n ' 8 1 . 
Aanw. I Maarl. Raming /"5540. 

'—Ilage. te 1 uur, door burg. on woth.: het ver
vaardigen eu leveren vau gegoten-ijzeren buizen met 
hulpstukken, ten behoeve vau dc duinwaterleiding, 

%»i-ler<lt«m, to \ljt uren, door de Hollandscho 
Uzoreii-spoorweginaatschappij, in Het Vosje-, de leve. 
rim; van 8000 stuks eikenhouten dwarsliggers, in 4 
perceelen. 

Illnadag, W Maarl. 
haatolieuvel, te 12 uren, door het gemeeiilebcst. 

van Loon op Zand: het bouwen vnu eeue school met 
onderwijzerswnning te Kaatsheuvel en hel leveren van 
school men helen. Inl . bij den architect J . dc Beur, le 
Tilburg. Aanw. 5 Maarl, te 10 uren. 

Kampen, tn I uur, op het raadhuis: dc levering 
van 30,001) H L . gewone Engelsche gaskolen, voor de 
genie c n tegas fabriek. 

HimHem. t • 1 uur, ter secretarie van den Haar-
Icmincrmeerpolder: het verdiepen van eenige vakken 
vaarten en tochten in deu I laarleiuincrmcer[>uldcr. 

Z wal Ie, door de Overijselsehe Kanalisatieniaat-
schappij, bij den secretaris-thesaurier: het geheel af
breken der bestaande Hoeven brug en hot bouwen 
eeuer nieuwe ophaalbrug over de gekanaliseerde wete
ring aldaar, niet landhoofdou en vleugels. Bestek 
ligt bij den opzichter J . Vcrnimmcn, aldaar. Aanw. 
4 Maart, te 11 uren. 

VtariKdag, IO Maart. 
'a-llage, |e 11 uren, door het ministerie van water

staat enz.: do uil voering van baggerwerk 0 0 het be
nedendeel der Nieuwe-Mervvedc, gedeeltelijk tloor 
middel van Rijks-stoouibaggervaartuigeu, met de be
diening en het onderhoud dier vaarl uigen tot 31 
Maart '81. Aanw. 6 Maart. Raming / 157,410. 

'a-llage, te 12 uren, door het ministerie van water
staat enz.: het verdiepen van een gedeelte der l ig- , 
los- cn laadplaats buiten tien voormaligeu uostelijkuu 
afsluitdijk te Amsterdam; hel vei broeden eu verdiepen 
van liet Noord zee ka naai tusscheu de brug en oen 
Rijksweg lo Velzcn cu het voormalig Wijkermecr; 
het verlioogen en verzwaren van den oostelijkcn af
sluitdijk en het op Imogen en egaliseereu van terreinen 
te Amsterdam. Iul. hij dcu hoofdingenieur Ic Am
sterdam. Aanw. 2 cu 3 Maart, telkens lo 11 uren. 
Raming /173.100. 

Itrerht, to 12'/- uren, door dc Nederl. Rijnspoor
wegmaatschappij , boven het station : de levering vaa 
magazijusgocdcicu. 

VrUdag, IS Maart. 
Lreuwardeu, te 1 uur. door het ministerie van 

waterstaat enz., aau het gebouw vau hot prov. best.: 
het maken van een peilput co gebouwtje met toelei 
dingsbuizen voor eene zelfregistreenindo peilschaal 
te Staveren. Aanw. G cn S Maart. Raming ƒ 5350. 

Zaterdag, 13 Maart. 
rtrerlit, le 1 uur, door burg. eu weth.: de levering 

van 300,0110 H L . Kugelsche gaskolen voor do stede
lijke gasfabriek. 

Waenadag, 17 Maart. 
'a-iiage, te 12 uren, door het ministerie vaa water

staat enz., ten dieusle der Staatsspoorwegen: lo. het 
maken van 7 steigers met plankier, meer- enstoppaleii 
langs de noordzijde van liet middelgedeelte van het 
cciitraal-persouenstalioii tc Amsterdam. Inl. bit den 
hoofdiugcnicur tc Amsterdam. Aauw. 0 eu 10 Maart, 
te II ureu. Ramiug f 108,400; 2o. het maken van 
steunpijlers cu bcveiligingswerkeu voor dc draaibrug 
over de Zasn tc Zaandam. Inl. bij den eerstannw. 
ingenieur te Hoorn. Aauw. 0 eu 10 Maart, te 12 
uren. Raming ƒ 3 0 , 3 0 0 : 3o. het maken van cone dub
bele wachterswouing bij de brug over het Wester
kanaal to Amsterdam. Inl. bij don hoofdingenieur te 
Amsterdam. Aanw. 8 cu 0 Maart, te 11 uren. Ra
ming /"0400. 

Ilandrrdag, I * Maarl. 
.Hijdrerlit, te 6 uren, bij W. A. Snocek: dc leve

ring van ongeveer 410 M J grint eu ongeveer 450 M 1 

koolasch, voor de wegeu. 
Zaterdag, 19 Maart. 

kliimieri, te 2 ureu, door den rentmeester der 
domeingoederen van Z. K. H . Prins Frederik der Ne
derlanden, ten raadhuize aldaar: het doen vau ver
nieuwingen cn herstellingen aan onderscheidene ge-
bouweu onder Klundert. 

Véér I April tssu 
'a-llage, hij burg. en weth.: de leveriug, het stellen 

cn ged, eeu jaar onderhouden van eeu stoompouip-
werktuig met toebchooren, ton dieusle vau de 's-(ira-
venhaagsehe duinwaterleiding. Iul. Maandag, Woens
dag en Vrijdag vau elke week, van 1—4 uren, aan 
het bureau der duinwaterleiding. 

Prjjaapgaar en monsters gevraagd van Luikseho 
keien voor ongeveer 4000 M - bestrating. Adres: 
secrelurie der gemeente Dordrecht vóór 1 Maart. 

Afloop van Aanbiedingen. 
Lemmer, G Febr: het houwen vau een windwater

molen van 22 M . vlucht; ingek. 12 bilj., als: 
T. J . Kloosterman, te Hemelum, ƒ 1 2 , 4 8 0 
B. T. de With, „ Oosterzee, „ 11,534 
L . II. van Noord, „ Lemmer, „ 11,495 
P. W. Bouma, „ Üldetrijno, „ 11,493 
H. L. HiKipkamp, „ Nijelamer, „ 11,391 
1). L . Hoogkamp, „ Follnga, „ 11,260 

J- Nooij, ( ) Mtinnekeburmi,,, 10,998 
S. J . Lenstra, „ VVolvega, „ 10,993 
K . v. d. Schaaf, „ Terhornc, „ 10,780 
W . D. de Haan, „ Oosterzee, „ 10,464 
M . J . Visser, „ Huerenveen, „ 10,440 
K. H . v. d. Veer, „ Sondel, „ 10,345 
geguud aan O. J . Plnulinga en R. J . Timmermans, te 
Wanswerd, voor ƒ 9 8 9 0 . 

Laren. 7 Febr.: het bouwen vau een dokterswoning; 
ingek. 12 bilj., nis: 
11. Majoor, te Laren, ƒ 14,200. 
P. Anariesseu, „ Hilversum, „ 14,100. 
D . Koers, „ idem „ 13,980. 
G. Majoor, „ Bussum, „ 13,600. 
F . vau Klaar water, „ idem „ 13,181.16 
B . A . vau Schadewijk, ,. Hilversum, „ 13,098.98 

te Blarikuin, ƒ 13,093. 
„ idem „ 12,480. 
h- U r e n , „ 11,994. 
„ IJmuideii. „ 11,986. 
„ Amsterdam, „ 11,780. 

„ Deventer. „ 11,290. 

( i . Kruimer, 
F. Schram. 
L . van Dijk, 
J . Meijer, 
D. Tamminga, 
L . v. d. Spoel eu 

L. van Vordeu, 
niet gegund. 

i . i i i p i i e i . '.i Febr.: kei rerhoogea en verzwaren vau 
den zeedijk, vau het hek ten oosten Iiiiaksum tot asn 
het hek bij hel Roode Kli f , over de lengte van 1495 
M . : Ingekomen 18 iiiij., uk : 
C. de Jong, te Hardinksveld, / 31,950 
L. van Noord, ., Lemmer, „ 27,772 
K. B. Ilemponius, „ Bulsward, „ 26,100 
C. Dijkslr», „ Cornwerd, „ 25,989 
W. de Jong, „ Groningen, „ 25,860 

J . W. Riugnaldus. „ Gorredyk, „ 25,790 
E. S. de Boer, „ Lemmer, „ 25,638 
R. de Vries, „ Koudum, „ 25,475 
0. Sterk, „ Heukelom, „ 24,748 
R. B. de Vries, „ Oiidemirdum, „ 24,730 
W S. Visser, „ Laaksum, „ 24,489 
F. A . de Vries, „ Uudemirdum, „ 23,565 
A . J . Schots, „ idem „ 22,995 
J . IJ: Boom, „ Staveren, „ 22,000 
S. H . v. d. Wal, „ Mirns, „ 21,987 
H . S. Cusveller, „ Slaveren, „ 21,444 
F. Kloosterman, „ Hemelum, „ 21,407 
C. P . Bakker, „ Slavereu, „ 19.56S 

Svherpenlaae, 10 Febr.: het verdedigen van den 
onderzeeschen oever door beziuking en steeubestorting 
aan de waterkerring van hot waterschap Scherpenisse; 
P. P. Seret, tc Sliedrccht, / 17,000 
P. Moerland, „ Stavcnissc, „ 17.S70 
A. van ]\...1 „ Bruinisse, „ 17,460 
D . Bolier Cz., „ Rilland, „ 17,390 
J . de Rijke Jr., „ Stavcnisse. „ 17,370 
C. Roskam, „ Sliedrecht, „ 16,500 
B. den Ext er v. d. Brink, „ Krabbend ijke, n 16,500 
P. J . Visser, „ Hanswecrt, „ 16,490 
L . F. Willems, „ Sclzaclc, „ 17,300 
C. dc Wilde Az., „ Katlendijkc, „ 16,245 
D. de Jong Az., „ Neuzen, „ 16,200 

'a-llage, 12 Febr.: het maken van eeu woongebouw 
voor den dienst dor verlichting bij deu Nieuwen Wa
terweg aan den IIoek-vsn-Hullaiid; ingekomen 14 
bilj-, als: 
L . M . v. d. Knde, te Zicrikzce, / 13,500 
J . Slot, „ Maassluis, „ 12,490 
M . Veltouaar, „ idem „ 12,300 
F. W . v. d. Houwen, „ Rozenburg, „ 12,250 
1). Lalleinan, „ 's-Gravusande, „ 12,120 
J . Varenkamp, „ idem „ 12,100 
W . van Sprongen l>z., H Mdiister, „ 11,444 
D. J . Burgorsdijk, „ 's-Gravesande. „ 11,850 
D. v. d. Houwen en 

C. lliimmelmaii, „ Maassluis, „ 10,635 
C. de Quant, „ Brielle, „ 10,365 
J . Bout, „ Idem „ 10,000 
F. Strcellaml, „ Sliedrecht, „ 0.973 
P. Boelc E.Az. , „ Alblasserdatn, „ 9,800 
J . Kranendonk, „ Dordrecht eu 

J . v. d Vlagt. „ Rozenburg, „ S.980 
Tinalllnge, 12 Fehr.: het bouwen van eene burger

woning voor J . Prieling, uilgozondcrd de levering van 
kalk, steen eu zand: ingekomen 12 b i l j , als: 
W. R-ikkcr, te Bafloo, f 3599.94 
Nielaud, „ Warfum, „ 3430. 
J . Borgman, „ 'fiualliuge, „ 3370. 
K . Bos, „ Bedum, „ 3359. 
S. Uhels, „ idem „ 3270. 
G. Mecring», „ Wiusum. „ 3263. 
Snik, „ Kloosterburen, „ 3199. 
Los, „ Ited.im. 3150. 
K- Danhof, „ Bafloo, „ 2849. 
H . Kiden, „ Bedum, „ 2790. 
Veldman, idem „ 2738. 
H . Martini, „ Warfum, „ 2475. 
Raming m 2700. 

tiraaingen, 13 Febr.: het makeu van paalheheiin-
gen met Sard tal bd daarboven, tot het herstellen van 
de kauaalglooÜiigen langs de wegen cu jaagpaden: 
10. van Groningen naar I - rum eu vau Onderdendam 
naar üflhuisen; ingek. 14 bilj., als: 
11. de Jong, te Groningen, ƒ 9100 
8. dc Wit, „ idem „ 8953 
J . Veendijk, M Oberguni, „ 8810 
II. Vogelzang, m Oldehove, „ 8796 
J . N . Krnizinga, „ Blijham, „ 8480 
H . A . Smit, „ Ulrum, „ 8316 
J . Klippus, „ Bedum, „ 8300 
A . Bcnninga, „ idem „ 8190 
W . B. Harkema, „ Wardiuizen, „ 8064 
J . v. d. Veen, „ 'Zoutkamp, „ 7770 
G. C. M . Rottinghuis, „ Delfzijl, „ 7753 
E . J . Brons, „ Wagenborgen, „ 7557 
J . Zeldenrust, „ Warfum, „ 7100 
J- H . Pott, „ stedum, „ 6616 

2o. van Grouingeu naar Stroobos; ingekomeu 11 
bilj., als: 
J . G. Doorcubos, te Oldeboora, ƒ 14,800 
J . Doorenbos, „ Huizum, „ 13.580 
B. de Jong, „ Groningen, „ 12,800 
S. do Wi t , „ idem „ 12,600 
W . B. Harkema, „ WarBiuizen, B 12,263 
U. Vogelzang, „ Oldehove, „ 11,968 
11. J . Kroon, „ Groningen, „ 11,920 
G. C. M . Rottinghuis, „ Delfzijl, m 11,837 
J . Veendijk, „ Oberguni, 11,084 
E. J . Brons, „ Wagenborgen, „ 10,364 
II. A . Smit, ^ „ Ulrnm, „ 10,218 

s-Baacu, 14 Febr.: het maken van ren gebouw met 
aanhooren van dien voor gymnasium, op l ie t terrein 
ten oosten vau hut Nachtcgaalslauutje tc 'a-Boeeh; 
ingek. 4 bilj., als: 

bij oplevering bij verlenging 
volgens hel van deu tijd 

bestek. vsn oplevering. 
J . C. Schellekcns, te 

's-Bosch, ƒ 3 5 , 9 1 5 ƒ 34,500 
A. Pijucnhurg, idem, 33,970 32,670 
N . Perquiu, te Berkel 

(Zuid-Holland), 33,526 32,276 
Th. H.Dirks, tc 's-Bosch. 32,997 31,797 

Dc inschrijving bij verlenging van den tijd van op
levering is san deu minsten inschrijver gegnud. 

Itrerht, 14 Febr.: de levering van eikenhouten 
dwarsliggers cn vsn eiken wissclhout voor het ver
nieuwingsfonds der Staatsspoorwegen ; ingekomeu 29 
bilj. (waarvan 1 vau onwaarde), ais: 

Eindhoven rn Zn., te Zwolle, le perc. / 6300, 2e 
perc. ƒ 1 6 , 0 4 8 ; 

A . vsn Beurden, te Tilburg, 5c perc. ƒ15 ,400 ; 
J- B. Groothuis, te Denekanip, le perc. ƒ3494 , 2e 

perc. /13,011; 
bennen A Fassbender, te Antwerpen, le perc. 

M400, 3e perc. ƒ 7 8 0 0 ; 
W . Giesen, le Doesburg, l e perc. ƒ 4 6 8 7 , 2e pere-

/ 14,987; 
II. Jansen, te Didatu, 2e perc. / 13,990; 
P . v. d. Plas, te Udenliout, 5e perc. ƒ 15,750.; 
J . N . de Haas & Söhne, te Wezel, lepere, ƒ 3 9 0 0 

2e perc. ƒ 12,950, 3e perc. /Ö993, 4e perc. /116.990. 
5e perc ƒ14 , 585 ; f ' 
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J . H . van Hoogerwou, te Bokstel, 3e perc. ƒ 3.28 
p.st., 4e perc ƒ 110,589, 5e perc. /14,487; 

H . E . van Gelder t Co., te Amsterdam, le perc-
/4236, 2e perc. ƒ 16,307, 3e perc ƒ 7 8 4 9 , 5e perc. 
ƒ 19,108; 

R. H . Clercx, te Bokstel, le perc. ƒ 3 . 3 8 p. st., 
2e perc ƒ 13,650, 3c perc. /3.32 p.st., 4e perc. /2.87 
p. st., 6e perc. f 14,400; 

B. L Buijvoets, te Ootmarsum, le perc. ƒ 3 8 2 0 , i e 
perc. ƒ 14,600; 

F . Clercx, te Bokstel, le perc. ƒ3090 , 2e perc. 
f 13,345, 3e perc. /6990, 4e perc. ƒ 2 . 9 0 p. s t , 5e 
perc. ƒ 1 4 , 7 6 5 ; 

J . J . v. d. Eerden Pz., idem, 3e perc. ƒ 7300, 4c 
perc ƒ 115,600, 5e perc. /"15.300; 

Désiré Maertens, te Brugge, 4e perc. ^3.36 p. st ; 
J . A . v. d. Eerden, tc Bokstel, l e perc. /4220, 

2c perc. ƒ 14,138, 3e perc. ƒ 7098, 4e perc ƒ117,370, 
5e perc. ƒ 14,616. 

Utrecht, 14 Febr.: de levering vsn steenkolen ten 
behoeve van verschillende gemeente-inrichtingen; 
minste inschrijver was G. van Peer, te Utrecht, 
1 / 0 . 6 5 » l l 0 per H L . kachelkolcn en ƒ 1.09»',. per 100 
K G . Ruhrstukkolen. 

Amalerdara, 16 Febr.: lo . het maken van nieuwe 
bouten wallen langs- en het uitdiepen van de Rozen
gracht; minste inschr. was M . Doutekom, te Amster
dam, voor ƒ 16,647. 

2o- het stellen vsn trottoirbanden ged. '80; eeuige 
inaehr. was J . Rinse Jr., te Amsterdam, voor ƒ 0 . 5 3 
per str. M . 

« a a n l a g e n , 14 Febr.: liet bouweu vau 14 woningen 
voor F . Leitmga aan het Boterdiep te Groningen, 
onder beheer der architecten K . eu H . Hoekzema; 
ingekomen 13 bi l j , s is: 
S Meijers, le Bedum, ƒ12 ,649 
J . Zeldenrust, „ Warfum, „ 12,646 
J . v. d. Veen, „ Zoutkamp, „ 12,520 
E. Wietzcma, „ Groningen, „ 12,343 
K. Fekkos, „ idem „ 12,100 
T. Bos, „ Bedum, „ 11,845 
J . de Vries, ., Groningen, „ 11,386 
J . W. Bakker, „ idem „ 10,990 
J . A . de Ruiter, „ Haren, „ 10,978 
ü . Huiziuga, „ Zuidhorn, „ 10,664 
A- BenniiigH, „ Bedum, „ 10,595 
Prins en Vroois, „ Muntendam, „ 10,454 
F. Holthuis, „ Haren, „ 9,050 
gegund. 

Kroningen. 14 Febr.: hut liouwen van 2 woningen 
voor Mej. de Wed. H . Jansen aan het Boterdiep al
daar, ondor beheer der architecten K. en H Hoek
zema; ingek. 11 bilj., als: 
S. Meijers, te Bedum, ƒ 2300 
B. Schuur, „ Groningeu, „ 2200 
J. Kruiter, „ idem „ 2075 
I). Diddens, „ idem ,, 2045 
i. de Vries, „ idem „ 1885 
3. W . Bakker, „ idem „ 1830 
K . Fekkes, „ idem „ 17S2 
D. Veltman, ,. Bedum, „ 1770 
A. Benninga, „ idem 1755 
T. Bos, w i«lem „ 1678 
Vroom en Prins, „ Munteudam, „ 1550 
gegund. 

l i ranlngen, 14 Febr.: het bouwen van 2 woningen 
voor W . Vonk aan het Boterdiep aldaar, ouder beheer 
der architecten K . eu 11. Hoekzema: ingekomen 9 
bilj., als: 
B. Schuur, te Groningen, ƒ 2300 
S. Meijers, „ Bedum, „ 2280 
J . Kruiter, Groningen, „ 2225 
1». S. Diddcus, „ idem „ 2110 
J . de Vries, „ idem „ 1989 
D. Veltman, „ Bedum, „ 1950 
A. Benninga, ,. idem „ '900 
J . W . Bakker, „ Groniugen, „ 1788 
H . Vroom, „ Veendam, „ 1088 
gegund. 

Adara, 16 Febr.: het afbreken eener oude en 
het bouwen van eene nieuwe behuizing met schuur 
enz. voor Mej. de Wed. P. S. Br i l l , onder beheer 
der architecten K . en 11. Hoekzema; ingekomen 16 
bilj., als: 
E. Wietzeina, te Groningen. f 13,462 
L. Los , ,. Bedum, „ 12,850 
P. Timmer, „ Ulrum, „ 12,525 
H . Oltbof, „ Dorkwerd, ,. H.SS0 
T. Bos, „ Bedum, 11,772 
A. Pastoor. „ Stedum, „ H.740 
8. Meijers, „ Bedum, „ H.6S7 
S. Ubols, „ idem „ H.421 
A. Benninga, „ idem » 11,150 
R. Brink, ,. Haren, „ 10,900 
E. de Jonge, „ Eenrum, „ 10,700 
H . Westerhof, „ Noordwolde, „ 10,700 
J. H . Pot, „ Stedum, „ 10,600 
E. Holthuis, „ Haren, „ 10,295 
R. Huixinga, „ Garnwerd, „ 9,640 
S. Vos, Sauwerd, „ 9,499 
gegund. 

Cranlngen, 16 Febr.: het bouwen van eene heereu-
behuizing nahij de beurs, onder beheer van den ar
chitect .1. B. Jager; ingek. 14 bilj., als : 

Toesman, f 10,973 
Reintjes, » 10,900 
Mammen, ,, 10,894 
H . J . v. d. Nap. » 10,685 
Poelman, „ 10,392 
Meulink, „ 9,994 
Wallinga, „ 9,950 
H . Jansen, 9,947 
Roders, „ 9.870 
Schreuder, „ 9,750 
H . v. d. Nsp, „ 9,593 
De Ruiter, „ 8,947 
Vsn Erp, „ 8,729 
Peters, „ 8,672 

Zwal le , 17 Febr.: het maken van den kunstweg 
Herksen—Windesheiin—Hsrkuloo; ingekomen 14 Bil-

Ietten, sU 
I, H . Hoüinck, 

R. A . v. d . Bergh 
VV. M . Nijenes, 
F. Schaufelli. 
W. J . v. d. Haar, 
J. Willjghagen, 
G F . Pater. 
P. He i l , 
(1. J . Avcrdijk, 
0, Ooms Jr., 
A. Blocks, 
R. Kamman en 

R. Fledderus, „ Kuiure, N 12,324 
J. Verwolf, „ Ameide, „ 11,200 
C. Streefkerk, „ idem „ 10,978 
Hamiug « 1*.525 

Wageningen, 17 Febr.: de levering vnu p. in. 200 
M . ijzeren hek om het terrein van Junushof, onder 
beheer ran den architect S. Bitters; ingekomen 14 
bilj., als: 
B. Peere, te Nijmegen, ƒ 2400. 
F . Vernimmen, » Utrecht. „ 1389. 
Joh. Aberson, m Olst, „ 1333.98 
G. Berkhof, . Strijen, „ 1323. 

te Pannerden, ƒ 18,600 
„ idem „ 17.990 

„ Arnhem, „ 15,842 
„ Hattein, „ 15,480 
., Wilp, „ 14.777 
„ Zwolle. n 14,560 
„ idem „ 14,100 
„ idem H 14,003 
„ Wijhe, „ 13,485 
„ Ammerstol, „ 13,443 
„ Zwolle, „ 18,895 

R. Hunse, 
M . Viets, 
B. H . Klein eu Co., 
F. C. Herberts, 
Gebr. V . d. Werf, 
P . Siugendouk, 
Langewis eu Duport 
B. Mohrman, 
Grijssor cn Veslcr, 
C. Viets, 

tc Assen, ƒ 1322. 
„ Wageningen, „ 1192. 
„ Amsterdam, „ 1)90. 
„ Wageningen, „ 1159. 
„ Leeuwarden, „ 1150. 
„ Arnhem, „ 1150 
,, Amsterdam, 1098 24 
„ Leeuwarden, „ 1060. 
„ Amsterdam, „ 1032. 
„ Wageningen, „ 888. 

'••Hage, 17 Febr.: voor de vernieuwingi'ii en her
stellingen san- en het onderhouden ged. '80, '81 en 
'82 van verschillende rechtsgobouwen en gevangenissen 
waren minste inschrijvers: 

paleis van justitie, cell, gevangenis en hulphuis van 
arrest le ilmaierdami P. Groenhof! cn A. G. Haak, 
te Amsterdam, voor ƒ24,995; 

huis vsu arrest te Haarlemi J . S. van Velthuisen, 
te Haarlem, voor ƒ 4 9 0 2 ; 

idem te Alkmaar: C. Duin, te Alkmaar, VOOT ƒ1888 
eu het huis van verb, aldaar, voor ƒ 2 1 3 0 ; 

rechtsgebouw te Hearni P. J . Blauw, le Hoorn, 
voor ƒ 1290; 

idem te Middelburg. .1. Jausscus, tc Middelburg, 
voor ƒ 25S3 en de gev. aldaar, voor ƒ 3 3 5 1 ; 

gevangenis te «eea i VV. J . van der Weert, te Goes, 
voor ƒ 4 7 5 4 ; 

rechlsgcbouw te Zlerlksee i J . Lammer- Sr., le 
Zierikzee, voor f 1340 en het huis van arrest aldaar, 
voor / 1 8 0 0 ; 

paleis van justitie te 'a-Beaehi P. Pijnenburg, te 
Vught, voor ƒ2890 eu het huis van verzekering aldaar, 
voor ƒ8400 ; 

rechtsgebouw tc Kindhaveni J . vsn Nuucu, te 
Eindhoven, voor ƒ 1 3 9 0 ; 

idem te Maa.lrlehl: H . Meese, te Wijk , voor 
ƒ 1550 cn hel. huis van arrest aldaar, voor ƒ 3 0 1 5 ; 

idem te Rarrmandt G. Jansscus, te Roermond, 
voor /"20'.ll en het huis van arrest aldaar, VOOT ƒ 9 9 8 8 . 

Voor rechtsgebouw cn gevangenis te Breda geen 
biljetten ontvangen. 

Voor het op dc-dieptc-houdon van de gracht ten 
noorden van het huis van correctie tc llasru was 
minste inschr. J . Zeijlcmaker, te Hoorn, voor ƒ 9 6 7 , 

Utrerht, 17 Febr.: het afbreken en wederopbouwen 
van dc wachterswouingon nos. 18 en 19 bij de kilo 
meterpoleii 18.055 cn 20.246, tusschen Venloo en 
Helmond, ten behoeve van deu spoorweg Maastricht— 
Breda; ingek. 2 bilj., als: 
L . vau Gaal, te Geldrop, ƒ 5600 
A. Willaert. „ Bokstel, „ 5500 

Nije veen, 17 Febr.: het makeu van 000 straatweg 
van Mcppel uaar Kolderveen; ingek. 14 bilj., als: 
J . H . Rauweuhorst, te Haulerwijk, ƒ 25,555 
W. Arntz, ,. Millingen, „ 25,200 
K. J . Wisman, „ Üudescbout, ,. 22,531 
J . Holties, „ Koekange, „ 20,936 
R. Bruintjes, „ Meppel, „ 20,499 
II. Kamman, .. Kuiure, „ 20,319 
W. Woltmaii, „ Nijeveeu, „ 19,900 
J . Otten, „ Mcppel, „ 19,884 
G . F. Pater, „ Zwolle, „ 19,775 
A. Blocks, „ idem „ 19,616 
W. Lubberink, „ l>e Wijk, „ 18,700 
J . Nijholt, „ Wolvega, „ 18,700 
J, G. Hofman, „ Blesse, „ 18,556 
F. Abcrsuii, „ Steenwijk, „ 17,545 

Heenvllet, IS Febr.: het bouwen van eeue school 
!20 kinderen; ingek. 20 bilj., als: 

P. v. d. Hoevei 
L M . v. d. Kiulc, 
J . Bout, 
P, Veeueubos, 
P. v. d. Uiesseu, 
P. Wevels, 
P. Verbruggon, 
E. Wevels, 
J . v. d. Vlugt, 
C. de Vos, 
A. van Torren, 
C. Snijders de Vogel, 
A de Neef, 
L . de Neef, 
W . van Leiiwen, 
A. de Bruijnc, 
A. Onder dc Lieden, 
J . Meiboom, 
A. Brouwer, 
H . v. d. Houwen, 

le Maassluis, 
„ Zicrikzec, 
„ Brielle, 
„ idem 
„ Heenvlict, 
„ Simonshaveu. 
„ Waddinksveeu, 
„ Heenvlict, 
„ Dordrecht, 
„ 's-Hage, 
„ Zwamnierdatu, 
„ Schiedam, 
„ Briulle, 
„ idem 
„ Hellevoetsluis. 
„ Nieuweuhooru, 
„ Hccrjansdam, 
„ Hoogvliet, 
„ Heenvlict, 
„ idem 

ƒ iijm 
„ 30,289 
„ 29,600 
„ 29,588 
„ 28,800 
„ 28,710 
„ 28,200 
„ 28,700 
„ 28,500 
„ 28,500 
,. 28,215 
„ 26,990 
„ 26,040 
„ 26,400 
„ 25,990 
„ 24,700 
„ 24.300 
„ 24,290 
„ 24,000 
„ 23,983 

a-llage, 18 Febr: het bouwen van 2 loopbruggen 
over de singclgrachtuu; ingekomen 12 biljetlen, als 
W. F. Raasveld, te 's-Hage, ƒ 7190 
1'. A . A . v. Rcgeuinorler, „ Rotterdam, „ 6800 
I'. Benncbroek, „ 's-Hage, „ 1790 
P. Krsaijeveld, „ idem „ 6760 
W . P. Tweeuwisse, „ idem „ 6750 
G. Key, „ Rotterdam, „ 6600 
Tom eu Van Bergen 

Henegouwen, „ Vl lage , „ 6497 
M . L . vun Spanje, „ idem „ 647G 
A. R. Rutgers, „ idem „ 6465 
C. Meijers, „ idem „ 6295 
A. G. Vos, „ I>eltt, „ 6230 
.). II. de Swart en Zu., „ 's-IIoge, „ 58S9 
Raming „ 6200 

Ratterdam, 18 Febr.: lo. hot makeu van eene vaste 
brug over deu Hoogeu Boezem teu dienste vsu liet 
abattoir; ingek. 10 bi l j - ah 
P. Rijnders, 
G . J . A . Gouverneur, 
A. v. d. Spiegel, 
M . Schreuders, 
P. G. Winters cu 

Lagerwaard, 
II. lialliuisen, 
K . v. d. Sluis, 
G. Key, 
J . Schocnmeijer cn 

Braber, 
P. A . A . v. Regenmortcr, 

te Valkeuswaard, 
H Rotterdam, 
„ idem 
„ Uselmonde, 

„ Kralingen, 
„ Kampen, 
„ Uselmonde, 
„ Itottcrdam, 

„ Ooltgeiisplaat, 
Rotterdam, 

f 14,700 
„ 13,900 
„ 13,670 
„ 13,154 

„ 12.806 
„ 12,789 
„ 12,278 
• 12,200 

11,990 
11,370 

2o. het afbreken eu wederopbouwen van de Oosl-
brugj ingekomeu 17 biljetten, als: 
A Plena, te Kralingen, 
A. A, Tukker, „ Ameide, 
P. Rijnders, „ Valkenswaard, 
K . v. d. Sluijs, „ IJsehnoude, 
G. A . J . Gouverneur, ,, Rutterdam, 
P. A . A . v. Regctimorl er, m idem 

Verbruggen, „ Waddinksveeu, 
H . VVienhoven, 
P. l i . Winters en 

II. Lagerwaard. 
G . Key, 
A. v. d. Spiegel, 
M . Schreuders, 
S. II. Tnsseincijer Jr., 
II. Dalhuisen, 
II. J Heiman, 
A. vsn Zelst, 
H . Stelwagen, 

„ Schiedam 

ƒ 49,910. 
„ 44,600. 
„ 43,450. 
„ 42,913. 
„ 41,900. 
„ 41,200. 
„ 40,959. 
„ 39,900. 

„ Kralingcii, „ 39,806. 
„ ltutterdsm, „ 39,500. 
„ idem „ 37,800. 
„ Uselmonde, „ 37,434. 
„ Rotterdam, „ 37,340. 
„ Kampen, „ 36,678. 
„ Rotterdam, „ 30,627.63 
„ idem ,, 36,437. 
„ idem „ 31,313. 

Zuldwelde, 18 Febr.: )liet bouweu van 2 openbare 
scbolcu met ouderwijzerswouiugen enz., volgens de 
plans van dcu architect 11. Hucgsnia; in 2 perceelen en 
in massa; lo. tie school iu dc Drogtcropslagcn; I hilj. 
iugek vau G. van Guor, te Dcdemsvaart, voor ƒ 9 2 8 0 . 

2o.de school in Kcrkcnbovenvecu; ingek. 6 bilj., als: 
E. van Dorsen, te Hoogeveen, ƒ 9339 
W . Brals, „ Mcppel, „ 9294 
Bouwkamp, „ Zuidwolde, „ 8912 
W. Stopiwnbclt, „ Veningen, „ 8645 
A. Niehuis, „ Hoogeveen, „ 8450 

Massa, ingek. 9 bilj., als: 
M . Weertmau, te Koevcrdcn, ƒ 19,480 
S. Behiere, „ Rottevalle, „ 18,400 
liunse, M Assen, „ 17,775 
Joh. Kalt, „ Ureterp, „ 17,715 
R. de Boer, „ Steenwijk, „ 17,198 
B. Kip , „ Dcdemsvaart, „ 17,116 
A. Woltersom, „ Koeverdeu, „ 17,070 
J . Kleinmeüer eu 

L . Schotkamp. „ Dedemsvsart, „ 16,422 
Hanlo, „ Wijk, „ 14,195 
niet gegund. 

Hekelingen, 18 Febr.: het houwen vau eene school 
voor 220 kinderen un eene onderwijzerswoning: ingek. 
5 bilj., als: 
Warnnar, te Spijkeuisse en 

Van der Houwen, „ ïlcenvliet, ƒ 27,527 
J . J . Speelman, ,. Hoogvliet, w 27,190 
J . A . Bogacrts, „ Numansdorp, „26,670 
Willem tHart . „ Nieuw-Bciurlatid, „ 20,460 
Bastiaan de Jongste, ,, idem „ 26,450 

Amntrrdam, 18 Febr.: hot bouwen van 7 perceelen, 
bevattende 27 woningen, voor de Gobr. Snuuf; minste 
inschr. was Kersting, te Amsterdam, voor ƒ46,000. 

Dardrccht, IS Febr.: het bouwen van 5 woningen, 
tot uitbreiding vau deu Lcughenhol; ingekomen 13 
bilj., als: 
J . P. Kraus, tc Dordrecht, ƒ 14,999 
N . Quast. „ idem „ 14,289 
K . v. d. Made, „ idem ., 14,098 
C. Bothof, n idem ,. 13,987 
J . Donkelaar, „ idem „ 13,850 
J . Degens. .. idem „ 13,614 
J . Aljes, „ idem „ 13,590 
J . J . van Sluisdani, „ idem „ 13,256 
J . de Lange, „ idem ,. 13,199 
II Degens, „ idem „ 13,144 
A . Mulders, „ idem „ 12,746 
J . Schouten, „ idem „ 12,630 
A. du Vijn, ., idem „ 12,222 
gegund. 

Vranlngen, 19 Febr.: het tot wandelplaats cu Imuw-
termin aanleggen van een gedeelte der noordwestelijke 
gemeentegronden tusschen de Nieuwe-Botorïugostraat 
en dc Groote Kruisstraat; ingekomen 9 biljetten, als: 
ƒ60,100, ƒ 59,900, ƒ60,700, ^44,800, ƒ 44,300, ƒ42,759, 
ƒ42,150, ƒ41,600 on, van P. II. Dopheide, tc Groniu
gen, ƒ41,400. 

Vervols iler Kerichten en Mededeelden. 
B I N N E N L A N D . 

— Dezer dagen zijn oen paar gevallen vau brand 
in spoorweg rij tuigen voorgekomen, tengevolge van 
het verwarmen der rijtuigen met laden, die met 
ten deele gloeiende kolen gevuld zijn. De heer A . 
C. Eyssell, adjunct-inspecteur der Maatschappij tot 
Exploitatie van Staatsspoor wogen, die bij een dezer 
gevallen zelf tegenwoordig was, deelt in het Dag
blad mede, dat het Hoofdbestuur der genoemde 
Maatschappij van het gebeurde onderricht i> gewor
den , opdat alle ge wensch te maatregelen tegen een 
herhaling zonden genomen worden. 

1ERICHT. 
Uaar de aanemlng van tele adverfeatlén en de 

uitgebreidheid der aagaten araIrent aanbandlglng 
en afluoji tan aanbentedingen, /.l|n vele atukkea, 
alaaak nfliiapea van aanbeatedlngen, vaar dit nam-
nier hrnlrnid, ter /Ijile gelegd. Hieraan zal te ge
maal gekemen warden dear bet talgende nummer 
«an een HIJYC)Z*aF.I> te daen vergexeld gaan. 

Advertentiën. 

Op een ingenieursbureau te {(otterdam benoodigd 
een TECHNISCH A M B T E N A A R , goed 
vertrouwd met hut maken van ontwerpen, 

speciaal voor spoorweg werk en. 
Civiel-Ingenieurs met eenige praktijk genieten de 

voorkeur. Franca brieven onder letter M aan het 
Bureau van dit Weekblad. 

I T O K E R - M A C H J J T I S T . 
G E V R A A G D voor eene vaste Machine van 40 pk. 

een STOKER, tevens bekwaam tot het drijven en 
onderhouden der Machine. Alleen z i j , wien goede 
informatie» ten dienste staan, komen in aanmerking. 

Adres met franco brieven onder letters B W Z 
aan het Algemeen Advertentiebureau van NIJGH 
& V A N D I T M A R , Rotterdam. 

Aanbesteding. 
Op Woensdag 3 Maart e. /.. des voormiddags 

"iu 11 uur , zal ten huize vun den Societeithouder 
V A N D A M , Grootestraat te Nijmegen, publiek wor
den a a n b e s t e e d : 

Het bouwen van een KOFFIEHUIS 
en KASTELEINS WONING met twee 
BOVENHUIZEN, 

hestek en teekeningen zullen van af den 24en 
Februari ter inzage liggen. Inlichtingen zijn op 
franco aanvrage te bekomen bij den Bouwkundige 
J. KNOOPS Jr . , Molenstraat te Nijmegen. 

HAARLEMMERMEERPOLDER. 
D I J K G R A A F BH H E E M R A D E N V A N D B M //.4.1/(-

LEMMRRMEERPOLDER zullen op Dinsdag den 
Negenden Maart 1880, des namiddags ten Een ure, 
tor Secretarie van dien [udder in do Jansstnuil te 
Haarlem, in bet openbaar en by enkele Inschrijving 
a a n b e s t e d e n : 

Het verdiepen van eenige Vakken 
Vaarten en Togten in den Haarlem
mermeerpolder. 

Bestekken en voorwaarden zijn op franco aan
vrage gratis verkrijgbaar ter Secretarie dtw Polders, 
ou liggen op de gebruikelijke plaatsen ter lezing. 

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij den Hoofdopzig-
ter te Haarlem , en bij de betrokken Polder-opzigters. 

I I A A R I K M , 10 Februari 1880. 
Dijkgraaf en Heemraden voornoemd: 

.). W . ' M . V A N D l P O L L , Dijkgraaf. 
i. 0 . VAN n| IJLOCQUER1J, Sserwarü. 

G A S F A B R I E K 
De betrekking van D I R E C T E U R der ge 

.neentelijke gasfabriek te Zwolle komt met 1 
Mei I8S0 vacant. Daaraan is aan vaste jaarwedde 
van f 2200 verbonden. met genot van vrije wo
ning, vuur en licht cn restitutie vau persoueele be
lasting voor de drie eerste grondslagen, alsmede uit
zicht op pensioen zonder dat daarvoor gecontribu
eerd wordt. 

Sollicitanten gelieven zich vóór 1 Maart 1880 
met franco brieven en des verkiezende in persoon bij 
de commissie tot de Zwolsehe gasfabriek ann te 
melden. 

De Voorzitter dier Commissie, 
V A N NA H U M S , Burg. 

W ordt plaatsing gevraagd als OPZICHTER 
of ONDERBAAS bij een Ingenieur, Ar 
chitect of Aannemer voor iemand '21 jaar 

oud, timmerman, tevens goed bekend met bouw
kundig teekenen eu landmeetkunde. 

Antwoorden worden ingewacht onder letter X bij 
de Boekhandelaars S. O C H T M A N ft Z O O N , te 
Zierikzee. 

BOUWKUNDE. 
Een ervaren OPZICHTER weravht 1". Maart 

of 1". April verplaatsing. Is ook niet ongenegen op 
eeu bureau als teekenaar werkzaam te zijn. Be-
wijzen van bekwaamheid kunnen wonlen overgelegd. 

Salaris ƒ 0 0 . 's maands. 
Brieven onder motto Bouwkunde aan het bureau 

van dit blad , te Arnhem. 

Yoorloopige Aankondiging. 
GEÏNTERESSEERDEN IN D l S T R A A T W E G E N 

tusschen Botterdam en Delfshav-n , en Delfshaven 
naar Schiedam zijn voornemens in den loop der 
maand September 1880 over te gaan tot de 

Openbare Verpachting 
van de PERCEPTIE der T O L L E N en AAN
BESTEDING van bet ONDERHOUD dier 
WEGEN 

Natiën' infoimatien te liekumeji bij ilen Heer F . 
V A N S T A V E R E N , Secretaris itier Vereeniging. 

Aanbesteding. 
H K T G E M E E N T E B E S T U U R V A N LOONOPZAND 

is voornemens, om op Dinsdag don 9 Maart 1880, 
des middags ten I 'Z ure, ten raadhuize te Kaats
heuvel, in het openbaar aan te besteden: 

Het bouwen van eene S c h o o l met On
derwijzers woning te Kaatsheuvel en 
het leveren van Schoolmeubelen. 

De teekeningen liggen ter inzage op de (ïemeente-
Secretnrie, terwijl exemplaren van het Bestek aldaar 
te verkrijgen zijn tegen betaling van fi.— per stuk. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den Ar
chitect J . I O-. B E E R , te Tilburg, bij wien ook Be
stekken verkrijgbaar zijn gesteld. Aanwijzing in loco 
zal geschieden den 5 Maart 1880 , des voormiddags 
ten 10 ore. 

Het Gemeentebestuur voornoemd, 
De Secretaris , De Burgemeester, 
J . G . A N T E N . P. V A N D O R T M U N D G Z N . 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
(Voor rekening van den Staat.) 

Op Dinsdag den 2*N Maart 1880 , des namid
dags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der Maat
schappij lot Exploitatie van Slaatsspourwegen bij de 
Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n«. 257. 
Het bouwen van een steenen Waoh-

tershuiaje aan den overweg bij kilo
meterpaal 164.534 tusschen Wirdum 
en Leeuwarden, ten behoeve van 
den spoorweg van Arnhem naar 
Leeuwarden. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, vol
gens § 42 vnn het bestek. 

Het bestek ligt van den 1 7 l l e n Februari 1880 ter 
lezing aan het Ontmalburcuu bij de Moreelse Laan 
en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur te Meppel 
eu is op franco aanvraag op gemelde plaatsen te 
bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door deu Sectie-In
genieur voornoemd. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden den 
2V"» Februari 1880. 

Utrecht, den 1Öd"> Februari 1880. 

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 HKR G E -

H E E N T E UTRECHT, zijn voornemens op Zaterdag 
den 13. Maart IS80 . des namiddags ten een ure 
ton Stadhuizo iu het o[>enl»aur aau te besteden: 

De levering van 300,000 hectolitera 
Engelsche gaskolen ten behoeve der 
Stedelijke Gasfabriek in 1880. 

Dc voorwaarden dezer aanbesteding liggen ter in
lage ter Si-ci-etarie (Afdeeling Finantién) op werk
dagen vau dos vóórmiddags 10 tot des namiddags 
2 ure en ziju aldaar, alsmede bij de Boekhandelaren 
J . G . V A N T E R V E E N E N Z O O N , tegen betaling 
van 211 cents per exemplaar verkrijgbaar gestald. 

Utrecht, den 19 Februarij 1880. 

De Secretaris der Gemeente Utrecht, 

\ \ . 11. H E 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 21 Frhraari 1880. 

O P E N B A R E U P L U I L 
De Architect-Ingenieur B E R T B R O U W E R te St. 

Anna bij Nijmegen zal op Woensdag den 25sten 
Februari i880, «les namiddags ten 3 uur , na
mens zijnen [iiiiirijuial in bel Hotel AriëtU, Priem-
straat te Nijmegen, publiek uitbesteden: 

Het bouwen van een HEERENHUIS 
aan de Molenstraat te Nijmegen 

Het bestek en de teekeningen liggen van nf beden 
in bovengenoemd Hotel ter inzage. 

De aanwijzing geschiedt oj> Woensdag den 25sten 
dezer, 's morgens ten 10 uur. 

liet bestek is op franco aanvrage tegen betaling vau 
ƒ 0 . 5 0 verkrijgbaar bij den Rear H. C. A . T H I E M E , 
Boekhandelaar te Nijmegen. 

O P E N B V K E \ASBESTEI)Ï\(T. 
De Arehitect-Ingcnieiir B E R T B R O U W E R te St, 

Anna hij Nijmegen /al op Woensdag den 25s ten 
Februari Ï68Q, des namiddags ten 3 uur , na
mens zijnen principaal in het Hotel Ariëns, Priem* 
straat te Nijmegen, publiek uitbesteden: 

Het bouwen van E E N E VILLA aan 
den Naasau-Cingel te Nijmegen. 

Het bestek en de teekeiiingeii liggen van af'heden 
in bovengenoemd Hotel ter inzage. 

De aanwijzing geschiedt Op Woensdag den 25sten 
dezei', 's morgens ten 10 uur. 

Het bestek is op franco aanvrage tegen betaling 
van f*0.50 verkrijgbaar bij den Heer l l . C. A . T H I E M E , 
Boekhandelaar te Nijmegen. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

Verkoop van oude ijzeren Spoorstaven, 
Lasch- en Kindplaten, Schroef- en Haak-
bouten, Puntstukken. Tongbewegingen enz. 
van de Staatsspoorwegen, uit den weg ge
nomen of nog uit den weg te nemen ge
durende het jaar 1880. 

De voorwaaiden van verkoop liggen van af den 
15<ien February 1880 ter lezing aan het Centraal
bureau der Maatschappij tot Eiploitatie van Staats-
spoorwegen bij de Moreelse Laan te Utrecht en aau 
de bureaux der Sect ie-Ingenieurs te Groningen , 
Meppel, Zutphen, '$ Bosch, liotterdam, Bergcn-
up-Zoom en Venlo. 

Inlichtingen zijn op bovengemelde plaatsen te ver
krijgen. 

Insehrijvingsbilletten. welke den prijs (ter 1000 
Kilogr. moeten vermelden, behooren te zijn inge
diend uiterlijk tien 28 February 1880 , des namid
dags ten 2 ure, aan genoemd Centraal bureau tc 
Utrecht. 

Utrecht, 14 February 1880. 

GAS-ZÜÏYËRING 
door het gebruik van jjzer-oxj.de, geleverd door de 
Ga* Purification and Chemical C°. Limited London. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en Oost-lndië 

W. Hoven en Zoon, liotterdam, 
bij wien bijzonderheden en prijsopgaven verkrijg
baar zijn. 

Openbare Aanbesteding. 
B U R G E M E E S T E R M W E T H O U D E R S der ge

meente AMSTERDAM, zullen op Maandag 1 
Maart 1880, le 12 uren des voormiddags, op het 
Raadhuis in het otienhaar en bij enkele inschrijving 
doen A A N B E S T E D E N : 

o. het bouwen van een Bureau van Po
litie en eene Hulpwacht voor de 
Brandweer, op het Leidscheplein; 

h, het verbouwen van de Pakhuizen 
Cércs' en Neptunus' op de Kat

tenburgergracht , tot Hulpwacht van 
de Brandweer en Politie; 

c in twee Perceelen en in Massa: 
het gewoon onderhoud van en het 
verrichten van herstellingen gedu
rende 1880 aan: 

eerste Perceel, 
Sluis- en Waterwerken en Scheep
vaartinrichtingen ; 

tweede Perceel, 
Riolen, Waterplaatsen en verach Wa
terbakken. 

De voorwaanlen dezer Aanbestedingen zijn uitslui
tend le verkrijgen ter Drukkerij der Gemeente te
gen betaling van ƒ 1.50 voor de sub a (met teeke
ning), /"1.50 voor de sub 6 (met teekening) en f\ 
voor de sub c genoemden. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden voor 
de sub a en 6 ten kantore van den Stads-Architect 
en voor de sub o ten kantore van den Stads-Inge
nieur, op het Raadhuis, des ochtends van 10—2 ure. 

Burgemeester en Wethouders voorn., 
Amsterdam, V A N T I E N H O V E N . 

10 Februari 1880. De Secretaris 
D E N E U F V I L L E . 

Aankondiging. 
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

meente '«GRAVENHAGE wenschen een mededin
ging open tc stellen voor de levering , het stellen 
en gedurende een jaar onderhouden van 
een STOOMPOMPWERKTUIQ met toebe-
hooren, ten dienste van de 's Graven-
haagsche Duinwaterleiding. 

Zij noodigen dientengevolge Fabrikanten, die 
genegen zijn aan die mededinging deel te nemen, 
uit hun aanbiedingen, met bijbehoorende plannen, 
v r a c h t v r i j in te zenden aan hun adres voor den 
ln April ê. k. 

De voorwaarden met teekeningen zijn te bekomen 
op f r a n c o aanvrage bij den DIRECTEUR der 
Duin waterleiding, tegen betaling van f 2 ,50 , terwijl 
mondelinge inlichtingen zijn te verkrijgen op Maan
dag , Woensdag en Vrijdag van elke week, van 1 
tot 4 uren, aan het Bureau der Duinwaterleiding. 

B . H 0 L 8 B 0 B R , t e A r n h e m . 
IMt fM, Z i l v e r e n M e d a i l l e v o o r W a t e r -

paN-kimt ruinen ten. 
l H 711 Hoon jHte o i iderHChrldlns; v o o r W a > 

t rrpMN- e n H o e k u i e e t - l i i M t r u s n e n t e n . 
Voorts: E Q U E R R E S , B A K E N S , M E E T K E T l ' I N -

G E N , P A S S E R D O O Z E N , enz. enz. 

N e u c h a t e l Asp h a l t e C o m p a n y LM. L o n d o n . 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

DE! TRAVERS, 
RA' nausuuüü'^fc f**-R berigt dut door haar tot eenige A G E N T E N voor d 

- ASSS*** verkoop van ASPHALT i n brooden zijn aangesteld: 

F O L K E R S *% e». te Amsterdam, 
door wie ook tot het l e g g e n v a n V l o e r e n inlichtingen wonlen verstrekt en orders voor geheel Neder-
land aangenomen op gelijke voorwaanlen als aan de Fabriek, Beltweg N " . 3 , te Amsterdam. 

De Directeur W. P. WALSH. 

FABRIEK DE HOLLANDSCHE 1JSSEL 
l i K J O M C 3 I I & C " . 

Civiei-Ingenieurs te Oudewater, 
leveren eu vervaardigen iu den kortst mogelijken tijd alle soorten van £ t o o m b a ^ g e r : u o l e n s iu hout- of 
ijzerconstruelie, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte en opbrengst van 150 tot 2000 M 1 per 
werkdag, en venier 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 c h i n e s , I J z e r e n S a p - cu B r t t g e o n s t r u o t l è n enz. 

RACHMANN & VAN LEEUWEN,~~ 
Mozaïk-Cement-Tegel-, Kunstmarmer- en Bouw

materialen-Fabriek. 
8LOTERDIJK loij Amsterdam. 

Bevelen onze uit echt Dortland-Cemeut vervaardigde Cement-Tegels aau in alle kleuren en dessins, 
enkel en in Mozuikvonn, tot bet bevloeren van Kerken, Gewelven;, Lusthoven, Paviljoens, Balkons, Voor
huizen, Gakri jeu, Rustplaatsen, Gangen, Badkamers, Keukens, Trottoirs, Wandelwegen, enz. 

Cement-dakbekleedingen iu alle klem-en, tegen ulle weersgesteldheden bestand en 1/5 lichter dun 
de gewone I >ak|>aiiueu. 

Herstelling van Cement vloeren op Beton -onderlagen voor Spoorveag-Stations, Fabrieken, Werkplaat
sen, Zolders, Magazijnen, Terrassen; bijzonder geschikt voor Slachthuizen, Stallen, Schietbanen eu Labo
ratoriums, iu alle soorten. 

Terras-bevloeringen (Kunstmarmer) in alle kleuren cn dessins; voorts geribde Vloeren voor Trottoirs, 
Ingangen, .loihteden, enz. 

Kanaal-bevloeringen , Water-n-servoirs, Fontein kommen , Paaiden- en Kou-kribben , Hadkuijien , Schoor-
steen-steeiien, Mozaik-Ceuient-Tegels voor Wand- eu /.uilenbekleeding. — Voorts alle in bet Bouwvak 
voorkomende voorwerpen, volgens opgave nf teekening. 

Geïllustreerde Monsterboeken worden, zoowel van onderscheideneBevloeringen, Dakbekleedingcn, 
Terrassen, enz., op directe aanviage gratis en franco toegezonden. 

Verdere inlichtingen te bekuiueu aan de Fabriek. 

ONTMANTELING 

'S-HERTOGENBOSCH. 

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 KM DO
M E I N E N te 'S-HERTOGENBOSCH, zal op Woens
dag dan 3 Maart 1860, des voormiddags te 11 
uren, in het Koffiehuis «Het Parlement" bij J . J. 
I I U R K E N S aldaar, in het openbaar 

A A N B E S T E D E N : 
Het maken van een Militaire Zwem

en Badinrichting aan de uitmonding 
der Rivier de Aa, op het zuidelijk 
gedeelte van het front Hintham-Mun-
tel. het bouwen van eene Zwemloods 
en het uitvoeren van bijbehoorende 
werken. 

Dc besteding geschiedt bij enkele inschrijving. 
Bestek cn teekening liggen van al' 211 Februari 1880 

ter inzage aan dc kantoren der Registratie cn Do
meinen te Nijmegen, Grave, Breda en 's-Bosch, 
en zijn aan laatstgenoemd kantiKir tegen betaling 
van één Gulden per Exemplaai le bekomen. 

De aanwijzing in loco wonlt gegeven op Maandag 
den 1 Maart 1880 , des voormiddags ;e i i uren. 

LOUIS GOFFIN & CIE. 
R U I ! D A R T O I S I O . 

L U I K . 
Eigenaars en exploitanten van H A R D S T E E N - eu 

van K E I J E N G R O E V E N . 

H. & J. SUYVER. 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

de HoUandMche Tuin, 
Bikkerstraat 20 en 22. te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S van alle Ijekende typen 
M I reparatien aan bsstaande KETELS worden in 
den kortst inugelijken tijil getoverd en uitgeroerd. 

VANRIETSIDTEN&IIOUWENS. 
ROTTERDAM. 

R O B E Y & C O M P A N Y ' S STOOMMACHINES, 
met Goud bekroond Darijs 1878 , 

vour fabrieken, waterwerken, em. 
LOCOMOTIEVEN van ÏOX W A L K E R & Cu. 
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 l 

CENTRIFUOAALPOMPEN 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 - en andere KETTINGEN. STOOM-
M E T E R S , AFSLUITERS. K R A N E N en 
GARNITUREN mor steun]- cn vvutrrvverktuigen, 
DRIJFRIEMEN. Alles m e k 

Pr i im. PORTLAND C E M E N T uil de fabrieken 
der beroemde B l ' R H A M C O M P A N Y ((gen eoncur-
reerende prijzen. 

Alles prima kwaliteit en billijke prijzen. 

Mozalk Tegels voor Moeren 
in K E R K E N , W I N K E L S , V E S T I U U I . E S , CORRI
D O R S , W A R A N D A ' S , on«., alsmede I I E K L E E D I N t i 
van M U R E N , T E G E L S voor B L O E M B A K K E N en 
P A N E E L W E R K enz. 

Uitsluitend Atfcntsrliaii van Maw St ('". 
voor Nederland cu deszelfs Koloniën 

C3-. J. OOR, 
F i r m a A J J T . D E W I L D . 

Si-heepmakershaeen -V°. CS! en lufferstraal Nu. 50. 
R O T T E R D A M . 

Z A N D S T E E N G R O E V E N 
in L U X l u M B U R G en LOTHARINGEN*. 

Z A N D S T E E N , MOLEN- en SLIJPSTEE-
N E N (wit en rood) uit de groeven | Bom (Udel-
fangen), Wiidcrsdorf, Bosport, Pitsen-Bollendorf, 
Rillingen, Beaufort ln Luxemburg; Wolmerange 
en Ottange bij Audin-le-Tiehe in Lotharingen. 

Inlichtingen en Prijscourant gelieve men aan te 
vragen bij deu Hoofd-Ageut J . J . S A N D , Wijnha
ven Z.Z. 76 Botterdam. 

LEDEREN DRIJFRIEMEN 
In u l l e a f i n e t l n n r f i i , geheel bewerkt volgens 
Engelsche methode. 

A L E X . A D A M , 
Delft. Fabr, van Leder en Drijfriemen. 

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 van Schie-

dam zijn voornemens up Donderdag, den 26 
Februari a S., des middags ten 12 ure, ten 
Raadhui/e aldaar, in het openbaar aan te besteden: 

De levering van: 
100,(101) sinks I . U I K S C H E O U R T H E 

of B E N - A H I N K E U E N ; 
200.000 vlakke. 50,000 set rok ken 

S T K A A T K I J I N K E R M O P P E N en 25,000 
eenkleurige grijze I l.uilai nauw en ; 

150 kul), nieter jrewasscheu O K I N T ; 
ui. in. 1000 kubiek meter zuiver 

scherp l ! l \ ' I K K Z A N D en 1000 kubiek 
meter P I . A A T Z . A N I > , benevens 

eenifre H O U T W A R E N ' . 
De bestekken zullen, van heden ar, dagelijks, 

met uitzondering van de Zondagen, vuur de belang
hebbenden ter inzage l iggenopdeSTAns-TiviMr. i t -
I M en tegen lietaling van 15 Cents [ier exem
plaar, op de G K M P K N T U - S K C R K T A R I E verkrijg
baar zijn. 

S c h i e d a m , 12 February 1381). 
Ilurijemeester en Wethouders voornoemd, 

P. J . V A N DI.IK V A N MATENESSË. 
De Secretaris, 

A . W . M U L D E R . 

Maatschappij tot Kxploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
(Voor rekening; van den Staat.) 

Op Dinsdag den 8*" Maart 188U, des na
middags ten M ure, aan het Centraalbureau der 
Maatschappij lot Exploitatie van Staatssjioorvvegeu 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n°. 356. 

Het afbreken en weder opbouwen van 
vijf Wachterswoningen op de wacht
posten N1". 112. 113, 114, 117 en 118 
tusschen Heerenveen en Akkrum, 
ten behoeve van den spoorweg van 
Arnhem naar Leeuwarden. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens !j 12 van het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 14** Februari 1880 t»T 
lering aan hel Cent Ruilbureau bij de Moreelse Laan 
en nan bet bureau van den Sectie-Ingenieur te Mep/iel 
en is op franco aanvraag op gemelde plaatsen te 
bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Sortie 
Ingenieur voornoemd. 

De aanwijzing op het terrein /a l geschieden den 
'23»"» Februari 1880. 

Utrecht, den \'óin Februari 1880. 

A l g e n t e e i i 1 > e p o l 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 

SAMI4C".. TE FÈlÜMES. FMMRIJf. 
Z I L V E R E N M K D A I I . I . K 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 PARUS. 
Teekeningen en Prijscourant zijn te bevragen bij 

J. J. S A N D , Wijnhaven 7U Rotterdam, alwaar ook 
verkrijgbnur: Verschillende soorten van goedkuope 
T E G E L S en TROTTOIRSTEENEN (genre 
Sa rreguei nines). 

I» 
M O Z A Ï E K . 

A R K E T V L O E R E N 
e n v e r g l a a s d e f r e f l g u r e e r d e T e 

g e l . , v o o r M u r e n e n D e c o r a t i e . 
D E L I N T & C"., Haringi liet 7, liotterdam. 

Portland-Cement 

T E 8 T K Ï T I N , 
hebbend, givute- sterkte en weerstand hi«rdeml ver-
mugen, Is uitsluitend, alsmede K N I U I I T , H Ë V A N 
B f D B H ' a en andere P O R T L A N D C E M E N T E N 
verkrijgbaar aan het HOOFD- DEPnT V A N IIE 
N E D E R L . K U N S T - Z A N D S T E E N K A B R I E K , Falck-
straat nu. i u , AMütTEIlllAM. 

lloekhaudel C. F . S T E M I . E R , Amsterdam. 

Br Schoone Bouwkunst, 
in bare wording en ontwikkeling. Met een Atlas 
van 60 Staalplaten in portefeuille. Prijs ƒ 8 . . 

Rij ulle Boekhandelaars te ontbieden. 

W . C. D E GRAAFT, w Haarlem, heefi uitgegeven: 

B I J D R A G E 
TOT 

dc Kennis van den Stedenbouw. 
E E N E P O P U L A I R E S T U D I E 

HOOR 

H. W. NACHENIUS. 
ƒ 0 60. 

Gedrukt bij G . W . van der Wie l Sc C " . te Arnhem. 

Vijftiende Jaargang. N ' . 9. Zaterdag 28 Februari 1880. 

D E O P M E R K E R . 
" W E E K Ö 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 . 
Het Weekblad verschijnt des Zaterdags. 

liet abonnement bud raagt voor liet liiiiiirnland /l .fift per I iiiaamlcti of 
,'cl bij vour uitbetaling zei gulden per jaar. Afzonderlijke nummers bij vuor-
itlx'stcllhig 15 cent. 

Alle stukken en advertent ién te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentiën uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Advertentién vau 1—5 regels ƒ 1.—, daarboven 20 cent voor eiken regel 
plaatsruimte cu 10 cent voor eeu bewijsnummer. Ad verten tien voor het bui-
tcnlaud 2'. cent per regel. 

Bij dit Nommer behoort een Bijvoegsel. 

S N E L D E B R U G G E N B O U W . 
Ontt goedige landgenooten overdrijven soms het 
rsearift: lUaast.o laugzaaui." Zoo herinner ik mij 

iór eenige jaren in een dugldad gelezen te hebben , 
!t w*ere brug in onre hofstad, die ruim dertig dui-
inl gulden mocht kosten, binnen driejaren voltooid 

t zijn. Niet veeleischend! De Engelscben werken 
I'S. Zij volgen de leer: )>Tijd is geld." Engi-

cring , IM Nature en andere weekbladen en maand* 

iiiifteti bobben de beschrijving en afbeelding gage-
II van een stalen brug, lang serentig meter, bin-
•ii twintig dagen vervaanligd en gesteld. Het is 

viaduct van Elandiilas. Om tul navolging van 
it goede voorbeeld op tc wekken /al ik er iets over 
ededeelen. 
Slechts een maand na den sterken was van water, 

eeusklajis de oude gemetselde brug van IJandulas 
igsloeg, was deze nieuwe brug, geheel gelwuwd 

stalen stukken en zonder eenige voeg, voltooid 
aan het verkeer overgegeven. Twee weken waren 
loende geweest om met de verschillende stukken 
de tiH'hei'eidseleii voor het opstellen gereed te 

uen, en de /.even eerste dagen, die op de ineen-
iting van de steenen brug gevolgd waren. hadden 
lietid tot Schoonmaken van het rivierbed en tol 
t stellen van een noodbrug. 
lie brug van Llandiilas ligt in een der drukste 

van het net der North-Western Railwag-
mpang, de lijn van Chester naar Holyhead, 
langs de nooidkust van het eiland Anglesey loopt, 
snijdt de rivier Dulas, niet ver van het station 

y l , op geringen afstand van hare uitmonding in 
De spanning van den viaduct is ongeveer zeventig 

ter. De oude gemetselde brug telde zeven bogen, 
van tien meter wijdte. Deze wenl, gelijk wij zeiden, 
1 7 ' l t n Augustus vernield door een overstrooming , 
meer dan één lwwg geheel omwierp, twn kwar-

'i ' na het overtrekken van den laatsten |»ersonentrein. 
Maatschappij nam terstond maatregelen oru het 

rebroken verkeer te herstellen, maar eerst na 
lagen, toen liet geweld van den stroom een 

inig bedaard was, werd het mogelijk tie opeen-
tapakle putnhoopen op te runnen. Tegelijkertijd 
ig men over tot het stellen van een voorloopige 

brug, die op korten afstand opgericht en door 
II ombuiging met de spoorliaan werd verbonden. 
Deze brug had in het midden een opening van vijf 

twintig meter, overspannen door vier lengtelig-
rs, gedragen door verticale palen. Zij kon den 

ten Augustus, des nachts om twee uur , voor het 
bek wonlen opengesteld, en was alzoo in minder 

vijf dagen voltooid geworden, in aanmerking 
lende tie twee dagen werkeloosheid, die na het 
n'il volgden. 
Bovendien maakte men toclmrcidselen voor den boiiw 

linurzame brug, en besloot een geheel Metalen 
k te leggen, gesteund door gemetselde pijlen*. A l 

tukken wenien van staal vervaardigd engewalsd 
I-' smidsen van Crewe. Daar men bovenal snel 

lit tc werken, besloot men alle aaneenvoegingen 
% te laten door liggers uit een stuk te maken, 
'f.' genoeg om de ruimte tusschen twee pijlers te 

Men behield zeven spanningen van tien 
ter, gelijk in de oude brug, en men moest alzoo 
M en veertig balken vervaardigen, voor elkcope-

zes. De vier in het midden dragen het dubbele 
en de twee buitenste het traliewerk of'de leuning, 

le stukken zijn sterk eu hun vereeniging is bij-
eenvoudig cn gemakkelijk. 

Het vervaanligen van het staal, het waken cn 
passen wenl met zulk een spoed verricht, dat 
na verloop van slechts acht dagen afgcloo|>en 

*s: al de stukken werden onmiddellijk verzonden 
n Crewe naar IJandulas en kwamen er ann vóór-

Ie steenen pijlei-s geheel gereed waren. 
Hieruit volgde een dag vertraging voor hetopstellen 

n de brug. Voor dezen arbeid ging men uit van 
der oevers, cn de vakken van het bruggedek 

Ion, naaiToate zij gereed kwamen, om het vol-
nde vak boven den pijler tc bivngen, die het moest 
sgêtt. Deze eenvoudige cn gemakkelijke wijze van 

keu biedt bijzondere vooideelen aan voor bet plaat-
van ijzeren bruggedekken, want men behoeft ze 

hts over het reeds voltooide gedeelte tc doen glijden. 
Een dergelijke manier van werken heeft men ook 

'Igd bij een der stoutste bruggen in Zwitserland, 
te Freiburg, ovcrdeSaar , welke deze rivier over-
it op ccn hoogte van nicer dan negentig meter. 

a « brug is bijzonder belangwekkend, want zelfs 
pijlers weiden op dezelfde wijze gebouwd. Men 

aJ den te plaatsen ligger zoodanig voortschuiven, 
het vrije uiteinde boven den te bouwen pijler 

" n . en liet daarop met behulp van eeu kraan 
bouwstoll'en zakken, die naar het eind van den 
• waren gerold geworden. 
niet onderdeel der pijlers bestond uit een steenen 

ter hoogte van ongeveer 20 meier, waar-
nm een soort van zuil plaatste, gevormd uit 

•Un traliewerk, boog vijftig meter, welker deelen 
met behulp van de rolkraan daalden. 

ndei 

De brug van Llandiilas was er verre af zooveel 
zwarigheden op le leveren; toch verdienen het uit
sluitend gebruik van staal, de gevolgde wijze van 
werken en vooral de snelheid , waarmede zij weid 
vcrvaaidigd, levendige belangstelling eu leggen zij 
een IrufTend getuigenis af van deu vooruitgang, dien 
de bruggenbouw gemaakt heeft, door het bezigen van 
ijzer en staal. 

17 flair., 1880. p. 

I N W E N D I G E V E R S I E R I N G V A N G E B O U W E N . 
Bij het beschouwen van de meeste onzer moderne 

gebouwen wonlt men aanstonds getroffen door het 
geringe verband, dat er tusschen architectuur cn 
decoratie bestaat. Zelfs daar, waar men blijkbaar 
geen kosten behoefde te sparen en waar talentvolle 
architecten aan het uiterlijk een liehaaglijk aanzien 
wisten tc geven, is veel b«lorvcn door decoratieschil
ders en behangers, die later geroepen werden, om 
het inwendige te waskaren. 

Architectuur en decoratie moeten hand aan hand 
gaan, en bij de laatste moet men nooit vergeten, dat 
zij aan de eerste ondergeschikt moet blijven, doch 
meestal ziet men het tegendeel eu gaat ieder zijn 
eigen gang, zonder zich iu 't minst om liehoorlijk 
verband te bekommeren. Menig plafond, dat overi
gens nog zoo iknlht niet was, werd door den schil
der met sch reeuwende kleuren en aanmatigend goud 
bedekt en verkreeg daardoor een afschuwelijk aan
zien ; menige kamer heeft door de meubelen cn ta
pijten -i Ia Louis deu zooveclste een geheel ander 
karakter gekregen , dan door den architect bedoeld 
was, ai woidt daardoor den huisheer eene gewenschte 
gelegenheid gegeven, de dikwijls pas verworven stijl-
kennis aan den man te brengen. 

Gaat de decoratieschilder op muurvlakken aan het 
werk, dan weet hij meestal niets beters te doen, 
dun met kwistige baud naturalistische bouquettcn 
daarop uit te strooien, waartusschen hij dan vo
geltjes of vlindertjes laat vliegen, tot niet geringe 
vreugde van de beecboowera, die zc zoo sprekend ge
lijkend vinden, dat men ze zoo van den muur zon 
willen afnemen cn maar niet begrijpen, hoe het mo
gelijk is zoo iets tc schilderen. De bewondering van 
den man van smaak zal echter dit werk niet mogen 
wegdragen, vanwege het overschrijden der grenzen, 
die aan versieringen gesteld moeten worden. Het 
doel moet toch niet zijn, den beschouwer in den 
waan te brengen, dat bet voorgestelde werkelijk 
gezien woidt , maar overeenkomstig den stijl moet 
het zoodanig vervormd wonlen, dat het in zijn om
geving past. 

Goede voorbeelden van decoraticf-schilderwerk geven 
de Egyptenaren en Grieken, waarvan de tegenwoor
dige decorateurs nog veel kunnen leeren. Het hoofd
denkbeeld van die versieringen, hetzij geschilderd of ge
beeldhouwd, is door ccn in weinig verheven relief 
gedacht, geheel conventioneel behandeld ornement, 
hier en daar afgewisseld door even conventioneele 
voorstellingen uit de mythologie. De grafmonumenten 
der Egyptenaren vooral geven een hoogen dunk van 
hun talent voor decoratie. Als motieven ziet men 
slechts vormen aan inlandsche planten ontleend, be
nevens cirkels cn vierkanten, en voor de omlijstingen 
zigzaglijnen of soms ook eenvoudig rechte lijnen. 
Rood, blauw en groen zijn de overheerschende kleu
ren, maar bet oog ontdekt soms ook geel en zwart, en 
iedere tint is zóó aangebracht, dat de anderen er 
geen schade aan doen en allen te znmen een har
monisch effect teweegbrengen. 

Dc Grieken en EU'Urkvs brachten hunne geschil
derde versieringen met evenveel smaak aan. Zij ge
bruikten wel bij voorkeur rood en blauw, doch wisten 
ook door zwart cn bruin alleen een verrassende uit
werking te voorschijn te roepen : men denke slechts aan 
hunne beschilderingen vnu vazen. Toen de Grioksche 
kunst in verval kwam, begon zij ook behagen te 
scheppen in naturalistische voorstellingen, maar men 
kon aan hetgeen van dien aan! le Pompeji opgegraven 
is duidelijk zien, dat zelfs toen nog de aangeboren 
smaak den kunstenaar weerhield, in dit opzicht te 
ver te gaan. 

Te Pompeji kan men zich ook een denkbeeld vor
men, hoe de Grieken gewoon waren de mozaïeken, 
die veeltijds in dc plaats van het geschilderd orne
ment traden, te behandelen. Langen tijd behoorden 
mozaïeken tot de meest gebruikelijke versieringen 
der Italiaansche geitouwen, en eerst iu dc vorige 
eeuw geraakten zij als zoodanig in onbruik. De 
vloeren in de villa van Hadrianus te Pompeji trachten 
geenszins dc werkelijkheid terug te geven, maar zijn 
geheel gestileerd, waardoor zij een bijzonder goed 
aanzien hebben en niet buiten de grenzen van het 
decoratieve treden. 

De Byzantijnsche kunstenaars bewaarden langen 
tijd de traditien der Grieken en de mozaiekdecoraties 
ran St.-Murco te Venetië, hoewel eerst in 1073 door 
hen begonnen, zijn nog geheel in dien breeden stijl, 
welken alle goede versieringen gemeen hebben. De 
Venctiaansche kunst had steeds een groote voorliefde 
voor mozaïekwerk en geen moeite weid ontzien, om 
het zoo schitterend mogelijk te doen z i jn , maar toch 

streefde zij er nooit naar, om er getrouwe navol
gingen dar natuur van te maken, zelfs niet in den 
t i jd , toen een Titiaan, een Tintoretto, een Snlviati 
de kartons leverden. Steeds werd een soberheid van 
kleuren en lijnen inacht genomen, die aan het ge
heel mli .-..larlijk decoratief karakter gaf. 

Het Is jammer, dat van mozaicken ook thans 
niet een ruimer gebruik kan gemaakt worden voor 
de inwendige versiering van gebouwen — zij konden 
den dccoratiesfhildcr veel leeren. Uil den aan! der 
zaak moet de teekening van dergelijk werk tamelijk 
eenvoudig zijn en mogen dc kleine schakeeringen 
niet al te uitvoerig worden, aangezien men steeds 
op liet materiaal, de stukjes gekleurd glas of mar
mer , bedacht moet zijn. Daarom is alles, wat op 
doek of paneel kan voorgesteld worden, nog niet 
altijd voor mozaïekwerk geschikt. In friezen, ge
welven en koepels, en in het algemeen daar, waar 
het op een zekeren afstand gezien kan worden, is 
mozaiek bijzonder op zijn plaats. Muurvlakken cn 
vloeren kunnen er op passende wijs mee versierd 
worden: goedaangebiachte mozaicken toch zijn zoo 
sterk, dat zij met het daaronderliggend vlak als 
het ware één geheel vormen, en dior eenvoudige 
afwassching volkomen te reinigen zijr.. 

In den tijd der Renaissance kwam in Italië, nevens 
de mozaiek versiering, ook de veelkleurige beschildering 
van het inwendige, ja soms ook van het uitwendige 
der gebouwen in zwang. Piachtige voorbeelden er
van heeft Raphael ons nagelaten in dc Stanzas van 
het Vatikaan en de Loggia van dc Karnesina. Rloe-
men, planten, dieren, alles komt erin voor, maar 
het is door den Iwkwamen kunstenaar zóó gesti
leerd , dat het zijn naturalistisch karakter geheel 
verloren heeft. Later echter verlieten de kunste
naars dien goeden weg cn moesten bedrieglijk nage
bootste perspectieven op muren en plafonds een illusie 
teweegbrengen, die toch niet te verkrijgen was. 

Juist deze laatsten wotden door onze hedendaagsche 
decorateurs bij voorkeur gevolgd, en slechts zelden 
neemt men de manier van Raphael tot voorbeeld. 
Ongetwijfeld is de wansmaak van een deel van het 
publiek daar oorzaak van, maar ook de decoratie
schilder* ielven, die er slechts op uit z i jn , dat 
publiek te behagen, zijn in deze niet onschuldig. 
Het grondig bestudeeren van de beste voorbeelden 
uit vroeger eeuwen wordt tegenwoordig door de 
prachtige werkeu van een Racinet en anderen zoo 
gemakkelijk gemaakt, dat het inderdaad verwonde
ring haart, dat een betere weg niet wordt inge
slagen, en de decoratieve schilderkunst haar ouden 
luister herwint. 

A., Febr. 80. W . 

K U N S T - I N D U S T R I E . 
De Vereeniging ter bevordering van Fabriek- en 

Handwerksnijvcrheid in Nederland heeft zich tot den 
Minister vnn Rinncnlandsche Zaken gewend met bet 
navolgende adres over onze kunstnijverheid: 

»i4cm ZpSM Excellentie 
den Heerc Minister van Binnenlandsche Zaken. 

's-Gravenhage, 17 Februari 1880. 
Excellentie! 

In de algemeene vergadering der Vereeniging, enz. 
werd besloten aan het Hoofdbestuur op te dragen, 
zich tot de Regeering te wenden met verzoek, ten 
s]»oedigste voor te bereiden de oprichting van: 

een normaalschool voor teeken-onderwijzers, in l ie t 
bijzonder met het oog op de kunst-industrie; 

een kunst-industrieschool ten dienste van allen, 
die hunne krachten cn talenten ten liate der industrie 
willen aanwenden, en een kunst-industriemuseum. 

Het Hoofdbestuur, gevolg gevende aan dien last, 
heeft de eer zich tot Uwe Excellentie te wenden, 
met het omschreven verzoek, en vertrouwt dat de 
urgentie van de stichting der genoemde inrichtingen 
ook door de Regeering zal worden ingezien. 

Het verzoek, zooals het hierboven is omschreven, 
is een gevolg van herhaalde beraadslagingen in den 
boezem der Vereeniging voornoemd, die, hoezeer 
buiten staat door finnncieele krachten dc stichting 
van kunst-industiieele inrichtingen te helpen steunen, 
hare fo'lanprtellende aandacht a i n het werk van an
deren op dit gebied niet onthield, en beseft, dat de 
tijd rijp is voor de verwezenlijking van do wenschen 
van allen, die het met de Nederlandsche kunstnijver
heid wel meenen. 

Gelijk ook blijkt uit de hierbijgaande memorie van 
toelichting, die de gronden bevat, waarop bet ver
zoek rust, beschouwt de Vereeniging dc Oprichting 
van bedoelde inrichtingen als den eersten stap tot 
de verwezenlijking eener alom diep gevoelde behoefte 
van het hoogste gewicht niet alleen voor de ontwik
keling van den kunstzin van ons volk, maar ook 
van de bronnen van zijn bestaan. 

't Welk doende, enz. 
Namens de Vereeniging tot bevordering ra.j 

Fabriek- en Handwerksnijverheid, 
De Voorzitter, 

(get.) S. T i l . M O H T O N . 
De Secretaris, 

(get.) H . O . F . v. O U D H E U S D E N . " 

Bij het adres is gevoegd de volgende 
TOEI.ICIITINO. 

sDe toestand der hedendaagsche Nederlandsche 
kunstnijverheid is bedroevend." 

Dus luidt het oordeel, hetwelk, na eeu nauwgezet 
onderzoek, voor bijna twee jaren werd uitgesproken 
door een tijdelijke Rijkscommissie, die — hoofdzake
lijk naar aanleiding van de in 1877 tc Amsterdam 
gehouden tentoonstelling van kunstnijverheid—door 
den Koning werd licnoemd: 

itot het instellen van een onderzoek naar — cn 
het uitbrengen van een rapport aangaande — den 
toestand der Nederlatidselie nijverheid uit het oog
punt van kunst cn smaak beoordeeld, alsmede omtrent 
de middelen, welke tot verbetering en ontwikkeling 
van die kunst-industrie zijn aan tc wenden." 

In de conclusie, welke de eerste afdeeling van dat 
verslag, de resultaten van haar onderzoek, besluit, 
motiveert de Commissie haar ongunstig oordcel als 
volgt: 

I. Omdat wij bij die voortbrengselen, waar het 
relief, de vorm hoofdzaak is , een bijna volslagen 
gemis ontdekken aan de erkenning der beginselen, 
die de schoonheid van tien vorm verzekeren; 

IL Omdat wij bij de producten , waar het vlakke 
ornement en dc harmonische kleurvonleeling op den 
voorgrond treden, in de meeste gevallen tevergeefs 
zoeken naar het juiste begrip van rhythinischc ver-
deelingeii in het bijzonder, en naar gevoel voor 
klcurcnhuriuonie in liet algemeen. 

Op het gebied van den vorm staat het ornemen-
teel beeldhouwwerk in steen en aanverwante grond
stoffen bij ons op een zeer lagen trap van ontwik
keling. 

De meubelen zijn overladen met snijwerk en dat 
snijwerk is meestal slecht. Waar het bij uitzondering 
beter is, daar bespeuren wij den beitel van buiten
landsche werklieden. 

De werken uit onedele metalen vertooncn doorgaans 
dc tneost barokke vormen. 

Het juiste beginsel van kunst-industrieelc versiering 
constructier schoon, tevens decoratief schoon, cn 
het beaat1 van bet strenge, enafrehcidboro verband 
tusschen heiden, is geheid verloren gegaan en ver
drongen door een overbodige weelde in snij- en giet
werk, aangeplakt aan een onbednklenden kunstcloozcn 
vorm. Het gevoel voor een juiste en efïectvolle pro-
fllcering is vervangen door ingenomenheid met een 
schitterend gejiolijst oppervlak en karakterlooze om
trekken. Door de quantiieit aan materiaal tracht 
men in vele opzichten het gemis aan oualiteit der 
innerlijke kunstwaarde tc vergoeden. Vooral in onze 
zilver-industrie wonlen alle betere eigenschappen ver
drongen door zinloozc praal en glans. 

Onze fayence-induslrie is iu verval. 
Glaswaren worden ineerendeels uit den vreemde 

aangevoerd, en van bronzen weelde-nrtikelen , gar
nituren, leder-galantericn enz. voorziet ons het bui
tenland. 

Op bet gebied der kleur worden de meubelstoffen 
geheel-en-al gemist, en vertooncn de tapijten alleen 
bij uitzondering een welgevallig patroon. 

De decoratie-schilderkunst is bij ons eerst in haar 
geboorte. 

Email is hiertelande als inheemse!) product zoo
goed als onbekend. 

Onze laksoorten zijn of navolging öf huldigen 
verkeerde decoratieve beginselen. 

Stoffen voor kleeding en huiselijk gebruik , die 
door oorspronkelijke artistieke patronen uitmunten , 
wonlen in ons vaderland bijna niet vervaardigd. 

Dc vrouwelijke handwerken bederven, behoudens 
zeldzame uitzonderingen , allerwegen den smaak. 

Waarheen wij ook den blik wenden , overal treft 
ons bet gemis aan ontwikkeling en zelfvertrouwen. 

Een grenzenlooze onverschilligheid beheersobt ons 
publiek, dat een onbc|>anlil vertrouwen stelt in de 
pmluctcn uit den vreemde, zich volkomen overgeeft 
aan dc ingevoenlc mode vnn den d a g , en het be
ginsel van navolging cn nnturalismus huldigt tot in 
zijn uiterste en meest venlerüijke consequentiën. 

De Rijkscommissie wijdt de tweede afdeeling van 
haar verslag aan de opsporing der oorzaken van den 
bestaanden ongunstigeii toestand en aan de uiteen
zetting der middelen, welke zij noodig oordeelt, om 
daarin verbetering te brengen. 

Die oorzaken noemt zij drieërlei : 
n lo . bet openbaar toeken onderwas in Nederland, 

vooral als voorbereiding tot gmndige vakstudie op 
'tgebied van kunstnijverheid, 

2o. tie middelen tot ontwikkeling van kunstzin en 
goeden smaak, 

3o. de kennis van de eigenschappen vau het ma
teriaal , in verband met de eischen der artistieke be
werking." 

Zij acht zc allen onvoldoende, en rarbaturing a l -
IcYn mogelijk, wanneer door aanschouwing, d. i . 
door kunstveiTanielingen, door leiding, d. i . door 
industriescholen en bibliotheken, cn door oefening, 
d. i . door een goed georganiseerd teekenonderwijs, 
in het gebrek aan pmetisch-aestlietisrhe opvoeding 
van het Nederlandsche volk worde voorzien. 
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Zij wenscht daartoe een opleiding uit eén stuk, 
oen 'aanééngesloten geheel, waai van de grondslag 
reeth op de lagere school gelegd worde, dat op de 
middelliare school worde ontwikkeld, en bekroond 
worde duor een degelijk vakonderwijs aan een Rijks-
kiinstnijverhcidschool (en hare vertakkingen in de 
provinciën), tevens dienstbaar nnn de opleiding der 
tcekenleeruurs voor de inrichtingen van lager en 
middelbaar onderwijs en de particuliere teckenscho-
len in den lande. 

Op de lagere schoul acht zij noodig een bij de 
wet verplichtend gesteld methodisch en klassikaal tee-
kenoiiderwijs op nnvtkunstigen grondslag; met smaak 
ingelichte 'lokalen, goed geïllustreerde schoolboeken, 
artistiek uitgevoenie wandplaten, enz. 

Op de middelbare school een teekenonderwijs, ge
heel aansluitende aan dat op de lagere school gege
ven, een op zoodanige leest geschoeid, dat het den 
grond legge voor een algemeene artistieke ontwik
keling van den toekomstigen consument, terwijl bet 
voor den aanstaanden producent, den fabrikant, mo
delleur en industric-teekeiiaar een alleszins degelijke 
voorbereiding zij tot de hoogere vakstudie aan een 
te stichten Rijks-kunst industrieschool met daaraan 
verbonden nijverheidsmuseum, bibliotheek, enz. 

Het is ten deele naar aanleiding van dat, rapport, 
dat de Vemuiiging zich tot Uwe Excellentie wendt, 
om de iwncliisi.il der voormalige Rijks-commissie in 
hoofdzaak te steunen. Ook zij is overtuigd, dat de 
bloei der nationale kunstnijverheid, vóór alles, ccn 
degelijke vorming eischt van de teekenaars, die gc-
roe|>en zijn om de artistieke modellen te leveren voor 
het werkstuk. 

Maar zal een zoodanige opleiding, van meet a f , 
tins reeds op de lagere school, een aanvang kunnen 
nemen, dan acht zij in de eerste plaats bekwame 
ouderwijzers noodig en dientengevolge de stichting 
van een normaalschool voor de vorming van teeken-
leeruars aan de lagere en middelbare en particuliere 
teekenscholen. 

Op de schoul zij vooral de l«oefening eener ratio-
neele methode van onderwijs hoofdzaak, opdat de 
toekomstige teeken lecraar ook weer op zijn beurt ge
schikt en voorbereid z i j , om bij zijne leerlingen den 
grund te leggen voor dc ontwikkeling van een oor* 
deskundigen smaak. Wie dan, bij bet verlaten der 
middelbare school, het metlMliseh onderwijs met 
vrucht heeft genoten , zal geen volslagen vreemdeling 
meer zijn op liet gebied der kunst. Een zeker be
grip van het verschil tusschen het schoone en on-
schoouc, hoewel nog niet liehoorlijk gemotiveerd, 
zal hem het oog doen afwenden van wansmakelijke 
voortbrengselen en hem daarentegen doen baken naar 
het smaakvolle. 

Toch heeft hij slechts de eerste sport beklommen 
van de ladder, die tut kunstontwikkeling leidt. 

Het aangevangen onderwijs moet nu voortgezet 
worden op uitsluitend daarvoor ingerichte scholen. 

De aanstaande kunst-industrieel muet zich reken
schap leeren geven van de o o i zaak van bet schoone; 
hij moet het weten te ontleden en samen te stellen; 
hij moet leeren doordringen in de geheimen der vor
men , waarin de verschillende volken in de verschil
lende tijden huil schoonheidsgevoel geuit hebben, en 
zich de beginselen duidelijk maken, die — bewust 
of onbewust — aan hunne kunstscheppingen ten 
gnmd liggen; in één woord, bij moet zijn opleiding 
ontvangen iu een kunstnijverheidschool, in verbinding 
met eeu museum, waarin de meest karakteristieke 
en navulgiiigswaardige voortbrengselen der kunst-
industrie van alle volken en tijden, hetzij iu natura, 
betzij"in afgietsels en afbeeldingen, bijeengebracht 
worden. 

In zulk een museum — vooral niet te verwanen 
met een museum van oudheden — vindt dc con
sument de gelegenheid tot het maken van vergelij
kingen tusschen de alledaagsche modeartikelen en 
het bei-edeneerde karakter van schooner samenstel
lingen ; daar vindt de producent, fabrikant, model
leur o f industrieteekeuiiar de practische motieven tot 
studie; daar vindt de onderwijzer aan de kunstnij
verheidschool voorbeelden tot illustratie zijner lessen, 
materiaal voor bet aanschouw lijk onderwijs. 

Zoo kan het kunst-industriemuseum, in verbin
ding met de school, grooten invloed uitoefenen op 
de ontwikkeling van den smaak, dc vorming vau een 
zelfstandig kunstkarakter, en daardoor op dc verhef
fing van tie Nederlandsche kunstnijverheid. 

't Is daarom, dat onze Vereeniging bescheiden lijk 
doch tevens ernstig aandringt op de stichting van: 

Ken Rijks-kunst-industrieschool ten dienste van 
allen, die hunne krachten en talenten ten bate der 
industrie willen aanwenden, cn van 

een kunst-industriemuseum. 
Zulk een stichting lijdt geen uitstel. 
Wij achten het overbodig te wijzen op het voor

beeld vau bet buitenland, 't Is van algemeene be
kendheid, hoezeer in Engeland, Duitstddand en vooral 
in Oostenrijk, bet artistieke jieil der nijverheids-
productie gestegen is tengevolge van de krachtige 
maatregelen der Regeeriugeu, door het. op groote 
schaal vestigen van musea en scholen door ons bedueld. 

't Is hoog t i jd, dat proefondervindelijk juist ge
bleken voorbeeld te volgen, zal niet elk jaar van 
uitstel uns, bij de snelle vorderingen van anderen, 
meerdere jaren verder terugdringen. 

Eu zij het dan ook aanvankelijk op kleine schaal, 
men make een begin. 

Men richtc een cursus ui voor stijl- en com|»osi-
tieleer, verbinden met teekenoefeiiingeii cn gesteund 
door een collectie plaatwerken en vooral van een 
kleine verzameling kunstvoorwer|wn, door aankoop 
op huileiilaiid-che industrie-tentoonstellingen en af
gietsels van oude iiivolgiugswairdige voorbeelden te 
verkrijgen. 

"Van alle zijden wonlt naar een zoodanige hande
ling der Regeering met steeds klimmend verlangen 
uitgezien. Geen |»ai ticuliere maatschappij foch is op 
tien duur bij machte, om — financieel — gelijken 
tred tc huiulcn met bet langzame proces van kunst
ontwikkeling en met tie hoogere eischen, die een 
toenemende belangstelling van de zijde van 't pu
bliek eu der nijverheid aan een uitgebreide stichting 
voor 1 ger kunstindustrieel onderwijs voortdurend 
zullen stellen. 

Die algemeene belangstelling moge dan ook ver
der de maatstaf zijn, waarnaar de noodzakelijkheid 
van trapsgewijze uitbreiding worde beoordeeld en de 
aanvankelijke resultaten, door hel nu met aandrang 
verlangde begin te verkrijgen , mogen reeds meer 
omvangrijke stichtingen doen ontstaan. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

— Volgens het oBuliitein du canal interoceanique'' 
bestaat tie internationale commissie, die te Panama 
is geconstitueerd tot het vaststellen van het tracé 
en het opmaken van het plan voor het kanaal van 
Panama, of van Cbagres, zooals de Amerikaansche 
binden zeggen, uit de volgende leden: 

Dirks, hoofdingenieur van den Nederlandschen W a 
terstaat en van het Noordzeek anaal; 

Generaal Totten, constructeur van den spoorweg 
door de landengte van Panama; 

Boutan, ingenieur van het Fransche mijnwezen; 
Generaal Wr igh t , van dc genie der Vereenigdc-

Staten; 
Sosa, Columbiaansch ingenieur ; 
Ortega, id . id. * j 
Douzats, ingenieur, chef van dienst der Suez-

knnnalwerken ; 
A M Couvreux, ingenieur in dienst der heeren 

Couvreux cn Hei-sent; 
O. Blanchet, id. id.-

terwijl de volgende heeren een advisserende stem zul
len hebben bij tie werkzaamheden dar commissie, als: 

F . de Lesseps; 
H . Bionne; 
N . B . Wijse; 
L . Verbrugghe; 
C. Wiener; 
Albers, ingenieur v in den Nedcrlandschen W a 

terstaat. 
De volgende ingenieui-s zullen als operateurs de 

commissie ter zijde staan: 
J égou , ingenieur-bouwmeester van de firma D r u ; 
Dullos, id. van de firma Lippmann ; 
Fontan, ingenieur iu dienst van de heeren Cou

vreux en Hersent; 
Marolle; 
Barbier, boormeester der firma Lippmann. 
De brigades zijn als volgt samengesteld: 

1°, Boringen. 
1«. afdeeling: Dullos niet manschappen; 
2 e . » Barbier » » 
De punten, waarop gebooni wordt, zullen aan

gewezen worden door de commissie of in ' l bijzonder 
door den ingenieur Boutan. 

2". Waterpassingen cn metingen. 
1*. afdeeling: van Panama tot K i l 55. 
Couvreux, chef. Marolle en een adsistent uit tie 

streek, 10 arbeiders en sloejien. 
Instrumenten: Een nieuwe cirkel Gravet Lenoir, 

een telomcter, een boussole, een theoduliet, piket
ten , zichten, enz. 

2«. afdeelinjr. Van K i l . 55 tot K i l . 40. 
Jégou , chef, en een adsistent uit de «treek; 10 

arbeiders, sloepen, een tncheoineter, een buussole, 
piketten, zichten enz. 

3«. afdeeling. Studie van de boven-Chagres. Af
damming, reservoir, rivier ver legging. 

Douzats, chef; een columbiaansch ingenieur; 10 
arbeiders, sloepen, een taclieometer, een buussole, 
piketten, zichten, enz. 

4 ' . afdeeling. Van K i l . 40 tot K i l . 20 . 
Sosa, chef; Fontan; 10 arbeiders, sloepen, een 

taclieometer, een boussole, piketten, zichten, enz. 
5*. afdeeling. Van K i l . 20 tot Colon. 
Albers, chef; Morolle; een adsistent uit de streek; 

10 arbeiders, sloepen, een waterpas-instrument 
vau Egault, een telometer, een boussole, piketten, 
zichten, enz. 

Intendance. 
Inkoop van levensmiddelen en benoodigdheden voor 

de uitrusting en de voeding der brigades. Regeling 
der uitgaven. Werving van arbeiders: 

Blanchet, bijgestaan tloor Gatlay en Dauprat. 
Hoofdbureau te Panama. 

Bionne, bijgestaan door Blanchet, Gallay en 
Dauprat met adsistenten. 

Bonton zal zich s]>eciaal met de geologische studiën 
bezighouden en geadsistcerd woi-den door Wieacr met 
4 manschappen. 

Dirks en Totten zullen het algemeene toezicht op 
de werkzaamheden hebben , geadsisteerd duor Ver
brugghe met 4 manschappen, sloepen, enz. 

-|- De heer Bouvet heeft tic meening geuit, tlat men 
het ijs der Loire zou kunnen doorzagen met een me
talen buis, waarin stoom stroomt Hij doet do be
schrijving van dezen tdraad om boter te sngden" 
vergezeld gaan vau een becijfering om de uitgaaf 
te lx'[ialcn, die deze wijze van werken vorderen 
zou. Onderstel een ijsbank van 500 meter .lengte, 
10 meter breedte en i meter dikte, die men her
leiden wil tot brokken van 5 meter zijde. Men zal 
twee groeven van 500 M . lengte en 51 dwarsgroe-
ven van 10 M . lengte moeten maken, dus ln ronde 
cijfers 1500 M . groef, breed 0.05 M . en hoog 1 M". 
l ie t gewicht vun het ijs of het volume water, tlat 
daai mede overeenstemt. is : 

1500 X 0.06 X 1 = 75 M A = 75000 K . G . 
Dit is het gewicht van bet te smelten water. Zoo 

wij aannemen dat er, om 1 K . G . ijs te smelten, 100 
warmte-een heden noodig zijn (dc theorie zegt 7 9 , 
maar men moet ook rekenen op de verliezen), moe
ten voor het verkrijgen van de verlangde uitkomst 
besteed wonlen: 

75000 X 100 = 7,500,000 warmte-eenheden 
Elk kilogram vei-siookte steenkolen geeft een nut

tige aanwending van 5000 wnrmte-eenheden; men 
zal dus moeten besteden 

7,500,000 

" 1 Ï Ö 0 Ö 
1500 K . G . 

wat ten hoogste overeenkomt met bet verbruik van 3 of 
4 locomobielen van 0 paiu-dekrncht gedurende 24 uren. 

Met drie of vier locomobielen zou men dus het 
vaarwater iu een door ijs vei-stopte rivier 10 meter 

kunnen verbreeden over een lengte van 500 meter 
of 5 meter over een lengte van 1 kilometer. 

Het is er verre af, dat men met dynamiet derge
lijke uitkomsten bereikt heeft. 

De heer Gaudin heeft gelijktijdig in de Fransche 
Academie een middel doen kennen om het ijs tc ver
deden. Hij bezigt een pijp van lood of van een alliage 
van tin cn antimonium, van klein kankeren buigbaar, 
die door een kraan in gemeenschap met eeu itoomvoort-
brenger staat en en op het ijs gelegd wonlt. Deze 
buis, aau haar vrij uiteinde o(ien nm het condensa-
tiewater te doen ontsnappen, dringt door haar ge
wicht in het ijs, zoodat haar wand. onophoudelijk 
verbit door tien toevoer van stoom, altijd iu aan
raking met tien bodem tier groef is. Men belet de 
groeven zich te sluiten tloor er lood rechte planken in 
te plaatsen, en men kan er vervolgens ladingen dy
namiet in brengen. Eenige proeven hebben goede 
uitkomsten gegeven. 

elk bel)", schrijft dc uitvinder, »mct tien besten 
uitslag deze wijze van werken beproefd bij de borax-
en borax zuur-fabriek van den heer Desinazures, te 
Maisons-Lalfitte, en ik zal de proef op grooter schaal 
herhalen voor een commissie van de Academie. Ge
durende mijne proeven scheen de buis elke minuut 
10 tot 15 centimeter in het ijs te dringen, wat mij 
doet hopen, dat men erin slagen zou ijs van vijf 
meter dikte in minder dan vijftig minuten te door
boren. Dc breedte van 2 cM. voor de groeven is 
voldoende voor het aanbrengen vau dynamiet-i»ati-onen. 

•j-f- Dezer dagen heeft men op den apOOTWOg 
Parijs—Lyon een proef genomen met verwarming 
van dc personen rij tuigen door middel van azijnzure 
soda in stoven van den gewonen type. Na ongeveer 
elf uren sporens waren enkele koud, maar dc meeste 
nog zoo heet, dat men er de hand niet tegen kon 
houden. 

•[•f Men beweert dikwijls dat tic boeren altijd klagen. 
Hetzelfde kan gezegd wonlen van de fabrikanten. 

In Frankrijk dringen de eigenaren van ijzerfabrieken 
en kolenmijnen op beschermende rechten aan, ouder 
voorgeven dat zij zonder deze te gronde zouden gaan. 
Welnu , tie aandeelen tier Hants Fourneaux van Gisors 
geven 9 % % dividend, Le Creuzot 1 0 , tie Maat
schappij Fives-L'ille 1 3 , tie Chantiers tie la Méditer-
ranée 1 5 , en onder al deze winsten is de gewone 
rente niet begrepen. Dc aandeelen van Vieoigne-
Noeuds, uitgegeven ad 1000 fr., zijn nu waard 
10000; die van Marles zijn gestegen van 500 tot 
1 7 0 0 0 , die van Courrièrcs van 1000 tot 27000 ; 
de Deniers d'Anzin zijn uu waard 1,200,000 fr. cn 
geven 14000 Ir. jaarlijks dividend. Zij waren uit
gegeven ad 10000 fr. en stegen in 1873 reedt tot 
55000 f r . , in 1874 tot 800,000, in 1875 tot 
1,200,000. 

Dc Maatschappij van Lens, eene der jongste, 
begon in 1853 mat eeu bescheiden kapitaal van 
900,000 fr. Sedert is geen enkele nieuwe storting 
gevraagd, geen enkele leeiiing gesloten. 

Vier jaren later bracht zij freeds 71000 tons 
voort en deelde 33"/» uit. In 1807 , dus na tie 
vrijzinnige handelsverdragen, bracht zij 358,000 tons 
voort en deelde meer dan 100°/ 0 dividend uit. 
In 1873 bracht zij 653,000 tons kolen voort en 
deelde een dividend u i t , drie muien zoo groot als 
het kapitaal. 

Den 30 Juni 1877 had zij aan dividenden uitbe
taald 23,925,000 f r . , zonder het gedeelte te rekenen, 
in het reservefonds gestort, een gedeelte, tlat de 
inschrijvers terugvinden in de waarde van dc aan
deelen. 

Ondanks de crisis van 1877 vertegenwoordigden 
de 900,000 francs oorspronkelijk kapitaal een Waarde 
van 63,000,000 fr., dus zeventigvouilige vermeerdering 
in vier-en-twintig jaren!! Dit geeft, zonder tie 
renten en dividenden te rekenen, een drievoudige 
vermeerdering van het kapitaal in het jaar. 

Dit is geen op zich zelf staand feit. Van 1850 
tot 1 8 7 3 , dus in drie-en-twintig jaren, is de op
brengst der kolenmijnen van de departementen Le 
Nonl en Le Pas de Calais 534'/> toegenomen. In 
1850 ging zij ternauwernood 1,000,000 tons te 
boven, ter waarde van 11,400,000 fr. 

Dat is dc ellentic van de maatschappijen, die be
scherming vragen tenkoste van de verbruikers en 
inzonderheid van tie werklieden. 

f Onlangs is het derde deel verschenen van den 
Dictionnaire raisonnc d''architecture, dour E m . 
Bosc (in 8o , 580 b l . , met tal van zwarte en ge
kleurde figuren; Parijs, Firmin Didot en C-). 

Men heeft wcleens beweerd, dat het met het ofö-
cieele onderricht in Frankrijk onmogelijk was volle
dige bouwkundigen te vormen. Velen, voortgekomen 
uit de Ecole des beaux-arts, zouden kunstenaars 
zi jn, onbekwaam een schoorsteen loodrecht te 
doen staan; anderen daarentegen, vreemd aan alle 
bekommering om schoonheid, zouden hun taak vol
tooid achten, zoodra zij ccn stevigen muur hebben 
gebouwd. 

In dit oonleel is veel overdrijving, maar zoo het 
al gegrond was, zou het niet toepasselijk zijn op 
den heer Bosc, en zijn werk zou er veel toe bijdra
gen een geslacht vnn bouwmeesters op te voeden, 
dat in alle opzichten goed onderricht en bruikbaar 
was. Hij heeft er zich op toegelegd de kunstkennis 
en tic technische kennis in juiste verhouding te ver
eenigen. Hij heeft dan ook zijn voorgangers niet 
nageschreven, die trouwens minder ialrijk zijn dan 
men voor het geheel der bouwkundige wetenschap 
zou wanen. Zijn werk is inderdaad oorspronkelijk door 
het plan en tie wijze van behandeling. De ondervin
ding heeft sinds lang aangetoond, dat de vorm van een 
woordenboek de gemakkelijkste is voor dagelijksch 
gebruik. Maar dit geeft het bezwaar de UUiWOTpon 
te verbrokkelen. De heer Bosc heeft dit ongoinak 
verh.il|>eri door dc voornaamste tijdperken van de 
geschiedenis der bouwkunst uitvoerig te beschrijven, 
omlcr zeker getal woorden, in artikelen die even veel 
verhandelingen uitmaken cn gemakkelijk met elkan
der verbonden kunnen worden. 

Het technische gedeelte, minder schitterend maar 
even nutt ig, is met niet minder zorg bewerkt. A l 
tie benamingen uit tie bouwkunde (eu er zijn veel 
nieuwe) worden in alpliabetische orde verklaard. Elk 

gereedschap, oud of nieuw, wonlt nauwkeurig bj 
schreven en meestal geteekeud. A l de construct 
worden in bijzonderheden uiteengezet, de kleine ge] 
tic groote, het mozaïek gelijk hel gewelf, en men) 
artikel toont boe gemoedelijk de schrijver zich op 
hoogte van tie nieuwste werken heeft gesteld. 

De tekst is liezaaid met houtsneden; enkele ai 
kelen tellen er veertig. Maar het werk bevatbovei, 
dien een reeks van cbroino-lithograpbieén gelijk 
tier fraaie boekdoelen van Paul Lacroix over tie mi 
deleeuwen l de I7 , l e en tie 18* eeuw. Het is d< 
een boek van weelde en een nuttig boek. 

B I N N E N L A N D 

's-Gravenhage. Duor den Gouverneur-Generaa 
van Nederlandsch Oost-Intlié zijn tic volgende beschik 
kingen genomen : 

Bij deu Waterstaat enz. benoemd: tot adspirain 
ingeuieur, R. A . van Snndick en Dr. Tb. J . vi 
Buuren, belden daartoe gesteld ter l>oschikking v 
den Gouverneur-Generaal; tot opzichter 3e klas-
T. Hommes; 

bonsai: met de waarneming tier betrekking n 
opzichter 2c klasse, de ambtenaar op nonactivite; 
bij dien tak van dienst; 

ontheven: eervol, van de waarneming der betrek 
king van adspirant-ingenienr, dc ambtenaar op nou 
activiteit A . D. J . Groenemeijer, laatstelijk iiigeuiwi 
2c klasse bij dien tak van dienst; 

verleend: een tweejarig verlof naar Europa, w 
gens ziekte, aan den opzichter 2e klasse J . J . 1 

Poelvoorde. 
— De Commissie voor de in Augustus en ? 

teinber te houden Oranje-tentoonstelling heeft 
eere-voorzitterschap opgedragen aan Jhr . Mr. W 
Six , Minister van Binnenlandse he Zaken en aan v 
schillende autoriteiten het eere-lidmaatschap Bang 
boden. Aan het programma ontleenen wij tie volgend 
bijzonderheden: 

De inzendingen zullen in drie hoofdafdeclin; 
wonlen venleeld: 

1». alles wat tie geschiedenis cn oud beid kttU 
van bet stamhuis Oranje-Nassau betreft; 

2o. dc wapen*, geslacht- en zegelkunde; 
3o. tie wapenkunde toegepast op kunst en iiuliistii 
Dc Commissie koestert bet vertrouwen, dat 

nut dezer tentoonstelling, zoo voor wetenschap | 
voer kunstnijverheid, door velen zal worden erkend 
zij spreekt daarom tien wensch ui t , tlat tot bt 
welslagen zal worden medegewerkt door het inzend-
van voorwerpen. In menig raadhuis, kerk, gestic: 
of museum toch, alsook in het liczit van porti 
lieren, bevinden zich voorwerpen, die, wanneer zij 
elkaar gebracht zullen zijn — al is bet slechts vo» 
betrekkelijk korten tijd — een nieuw licht over 
geschiedenis van uns zoo dierbaar Stamhuis en c 
genoemde hulpwetenschapjwn tier geschiedenis kuinw 

verspreiden. 
Er zal een catalogus worden opgemaakt, w 

de omschrijving tier voorwerpen, alsmede tie nam
en woonplaatsen van de inzenders voorkomen. 

De transport kosten bij tie inzending, maar 
die van terugzending, komen voor rekening der ter 
toonstelling. De Commissie zal al het mogelijk 
doen voor de zorgvuldige bewaring cn behandel» 
tier voorwerpen, doch stelt zich, ln het on vert 
geval van beschadiging of verlies, noch in tjualii. 
noch in privé aansprakelijk. 

Zij zal maatregelen nemen, waarbij het, zond: 
schriftelijke toestemming vau den inzender, vervaai 
digen van kopieën of teekeningen van tic ingezotitl* 
voorwerpen wonlt belet. 

De verzekering tegen brandschade zul op Vo
der tentoonstelling geschieden , wanneer tlit uitdi 
kelijk wonlt verlangd, en de te verzekeren waan 
van elk voorwerp afzonderlijk dour de inzendt* 
wordt opgegeven. 

Dc geldelijke baten, uit deze tentoonstelling voor 
vloeiende, komen ten voordeele van bet fonds . 
de watersnoot)lijdenden. 

' s - G r a v e n h a g e . Bij koninklijk besluit zijn een 
ontslagen: de heer Staal als landmeter der een 
klasse, en op zijn verzoek de heerDanms, landnvt 
te Etlnm. Benoemd tot landmeter der eerste ki l 
de heeren Schavier, Hessels, Van E i k e l , De Croo 
Borrenbergen, Soutendijk en Vun der Haeft, lh 
tweede klasse; tot landmeter der tweede klasse 
heeren Van Dullemen, Van Hattum, Gritïljn, Kei; 
schot, Stucki , Sillevis, Meijer, Boetens, Van I 
en Hagcnhuis, thans landmeter der derde klasse. 

— Bij beschikking van den Minister van Watt 
staat, Handel cn Nijverheid i s , met ingang vai 
Maart 1 8 8 0 : 

l o . de opzichter van den waterstaat T h . Lauw 
tius eervol ontheven van het dagelijksch toezicht 
den dienst van den spoorweg van Nijmegen M 
Kleef, voorzoover het Nederlandse!, grondgebied b 
treft; 

2o. dc rijksopziener op de spoorwegdiensten J. 
Starck ontheven van het tijdelijk dagelijksch toeïi' 
op den dienst van tien spoorweg van Arnhem na 
Nijmegen; en 

3o. aan den rijksopziener op tie spoorwegtUen>\ 
B. E . StOver, ter standplaats Nijmegen, liet daj 
lijksch toezicht op tien dienst van vorengemeldc s|w> 
wegen opgedragen. 

— De Vereeniging van en voor Nederlandsche I 
dustriëclen zal Woensdag 3 Maart a. s. 'haar " 
algemeene vergadering houden. De onderwerpen 
behandeling z i jn : i. driemaandelijkse!! overzicht 1 

den secretaris. 2. Bespreking van eenige onderw 
pen van dit overzicht. 3 . Verslag van de comna-
voor het nazien der rekening 1879—'80 en I 
ontwerpen der bcgrooting 1880—'81 (art. 13 l 
Statuten). 4. De jongste buitenlnudsche tarief h' 
zieningen in opzicht tot zekere voortbrengselen v 

Nederlandsche nijverheid. 5. De voorschriften -
treilende aanbestedingen van werken cn leveraui' 
voor rekening van het Rijk. 6. Hervatting van' 
voorstel bei i ellen,ie de saldo's van 's Rijks schatki 

— In Den Haag bestaat het voornemen een • 
scum voor kunst-industrie op tc richten. Decummi 
voor deze zaak riep tic hulp der gemeente i n , 1 

zoover de lokalen voor het museum betrof. De W 

len, daarbij Iwdoeld, wenscht liet Gemeentebestuur 
cellier beschikbaar te houden vuor het gemeente
museum cn voor dat van moderne kunst: daarom 
stelde het voor, afwijzend te beschikken op het ver
zoek , en dc Raatl vereenigdc zich daarmede met 20 
tegen 9 stemmen. 

Amsterdam. Door tien Gemeenteraad is het In
sluit genomen om de Militiezaal met glas te over
dekken, teneinde, door er eenige daaraangrcnzeiide 
cn vrijkomende lokalen van het tegenwoordige ge
bouw tier universiteit bij tc trekken , haar tot een 
geschikt tentoonstel lingslok aal te maken. Aanleiding 
tot dit Voorstel is, dat tengevolge van de aanstaande 
verbouwing van het Oudemannenhuis tot universiteit, 
in tlit gelwuw de tentoonstelling van kunstwerken 
van levende Dieasters, die in 1880 hier gehouden 
moet wonlen, niet zal kunnen plaats vinden. Voor 
tlit werk wordt een uitgaaf gevorderd van f 0800. 

— Dc R a i d van Administratie der llollaiidsche 
IJzeren-spoorwegmaatschappij heeft vergunning ge
vraagd tot het oprichten eener inrichting tot liet 
vervaardigen van vetgas, op het stationsterrein aan 
het Westenlok alhier. 

— In de vergadering van aandeelhouders in het 
waarborgfonds tier Amsterdnmsche Vereeniging tot 
het bouwen van arbeidei-svvoningeii werd het divi
dend over 1879 op bet gewone cijfer van f 24 .75 , 
tic allossing aan de gemeente op ruim \ "} Q van het 
door deze voorgeschoten geld bepaald. 

Volgens bet verslag, door het bestuur uitgebracht, 
zijn tie uitkomsten over het afgeloo[>en jaar weder
om gunstig. De woningen, tloor tie Vereeniging op 
tie Westcrkade, in de Marnixstraat en op liet Funen 
gebouwd, waren steeds verhuurd en tie huurpennin
gen wenlen geregeld betaald. 

In 1879 werd de bouw aanbesteed ran drie nie u we 
blokken op bet. Funen en in de Vnn-Heemskerk-
straat, te zamen bevattende 186 woningen. 

Wegens het bedanken van tien heer M r . G . van 
Tienhoven, werd tot litl van het bestuur benoemd 
de heer M r . F . Hooft van Graafland. 

Amsterdam. De owning van het verkeer over 
de verbindingslijn van den Rijnspoorweg met het 
Centraalstation kan tegen tien aanstaanden zomer 
woitlen tc gemoet gezien, liet voornemen bestaat 
den dienst zoodanig te regelen, tlat tie beide stations 
tloor alle aankomende en vertrekkende treinen wor
den .aangedaan. 

— Donderdag brachten eenige leerlingen van de 
Polytechnische schut)!, aanslaande werktuigkundigen, 
onder geleide van den leeraar A . Huet, eeu bezoek 
aan tie Koninklijke fabriek vau stoom- en andere 
werktuigen en aan de Landswerf, alhier. 

Rotterdam. Gelijk bekend is , heeft de Gemeen
teraad don 5 dezer het plan ter vertleeling der bouw
gronden op het Nuordereiland aan Burgemeester en 
Wethouders geren vooiceni, teneinde, ter wegneming 
van allen twijfel omtrent de Iwdocling van partijen, 
bet loen gedane voorstel te brengen in den vorm 
eener concept-overeenkomst met de Rottenlamsche 
Handelsvereeniging. Dientengevolge is thans aan de 
letlen van tien Gemeenteraad het ontwerp rondgedeeld , 
om het in «le vergadering te kunnen behandelen. De 
Directie der Handelsvereen iging heeft zich met tlat 
ontwerp vereenigd. Burgemeester en Wethouders 
wenschen vnn deze gelegenheid gebruik te makeu 
om bij do akte van overeenkomst de juiste aanwij
zing der gronden volgens de kadastrale uitmeting 
op te nemen. Zij deelen tevens mede, dat tlie uit
meting thans plaats heeft. 

Bij tlit ontwerp wonlt overgelegd een nader rap
port van tie Commissie voor de plaatselijke werken, 
inhoudende eene meer gedetailleerde berekening der 
kosten van uitvoering. Uit tlit stuk bl i jk t , dat het 
verschil tusschen het oorspronkelijke en het thans 
voorgesteltic plan van verdeeling / 07,480 bedraagt, 
zijnde f 4000 minder, dan waarop in tic gemeente
raadszitting van 5 dezer gerekend was, terwijl uit 
de verdere opgaven blijkt, dat op de bestrating bo
vendien nog eene bezuiniging van f 24,050 kan 
wonlen verkregen. 

De Gemeenteraad besloot in zijne zitting van 26 
tlezer dc wijziging der bouwplans op het Noorder-
cilnntl in eene volgende vergadering te behandelen, 

— Een zestal leden van den Raad hebben het 
Gei neen tebestuur uitgenoodigd onderhandelingen aan 
te knoopen met tie firma Liernur cn Dc Bruyn Kops 
over de beste wijze om de fecalien op Fijenoord weg 
te voeren. 

Utrecht. Den 21" dezer had alhier eene verga
dering plaats van aandeel houders der Maatschappij 
Een nationaal belang, welke zich, zooals bekend 
is , ten doel stelt de beplanting met hoornen van 
straat- en spoorwegen. 

Door ongesteldheid van den heer J. W . U . Ger-
lacl i , tlie het initiatief tot oprichting dezer Maat
schappij had genomen, wenl de vergadering geleid 
door den heer A . Koster Mz. van Boskoop. Na voor
lezing der notulen van de eerste vergadering, waarin 
de Maatschappij wenl gcconstituecnl, deelde de voor
zitter mede, dat 173 aandeelen waren geplaatst, 
voldoende om de akte van oprichting te verlijden, 
doch niet om met de uitvoering van liet [dan te be
ginnen. 

In tusschen heeft de Raatl van commissarissen vnn 
gedachten gewisseld over de wegen, waar zij met 
de beplanting een aanvang zou maken, en bestoten 
daartoe de spoorwegen tier Maatschappij tot exploi
tatie vau Staatsspoorwegen te kiezen. Onderhande
lingen, met den directeur-generaal dier Maatschappij 
gevoerd, hebben reeds tot het resultaat geleid, dat 
in deze vergadering de vuorwaartlen — ofscht>on niet 
officieel — konden worden medegedeeld, welke ge
noemde heer directeur-generaal uan tien afstand der 
bennen verbindt. Deze voorwaarden schenen over het 
algemeen zeer gunstig. 

Bij dc verkiezing vnn tien leden van den Raad van 
commissarissen, buiten dc reeds in de vorige ver
gadering benoemde heeren, waarvoor eene voor
dracht door bet bestuur was opgemaakt, deelde de 
voorzitter mede, dat de ter vergadering aanwezige en 
op die voordracht voorkomende heer J . N . Bostert, 
alsmede tie heer Jhr, Mr. J . Roéll, verzocht lioddeu 

voor eene benoeming buiten aanmerking te blijven. 
Gekozen wenlen tie heeren H . M . Berns, te Eer-

boek; J . Copijn Jr . , te Langewater bij Velp; C F . 
Cremer, le Oosterlieek; II. J . Kok Ankcrsmit, te 
Apokloorn; B . A . Fokker, te Middelburg; F. Hat-
verhout, te Nieuwer-Anislel; Mr . L . van Lier , tc 
Utrecht; M r , II. L . A . Obreen, te Leiden; C. A . A . 
Dudok tie W i t , te Busscm cn N . De Zwaan, te 
Utrecht, die dus met de heeren J . W. 0 . Gerlach, 
le Utrecht; H . Copijn, teGrtienekan; A . Koster Mz., 
te Boskoop; J . Nagel Jr., te Arnhem; G, W. R. 
Westenberg, te Busvam, en J . A . de Zwaan, te 
Utrecht, tien Raatl van commissarissen zullen uit
maken. De lieer Gerlach is voorzitter, de lieer De 
Zwaan secretaris vau tien Itaad. 

Voorts werd door den voorzitter medegedeeld, tlat 
het den Raatl nog niet was mogen gelukken een 
directeur te vinden, tlie, op tie bij de statuten vast
gestelde voorwaarde (zonder bezoldiging), tlie betrek
king wilde waarnemen. Het voorstel, om haar voor
loopig up te dragen uan den heer H . Copijn , werd 
door tie vergadering aangenomen, terwijl de heer 
Copijn tie opdracht liereidwillig aanvaanlde. 

Ten slotte had het verlijden der akte tot oprich
ting tier naamlooze vennootschap Een nationaal be
lang , ten overstaan van den notaris Mcerlant, plaits. 

L e i d e n . Door Burgemeester en Wethouders 
wenl tien Gemeenteraad voorgesteld, goedgunstig te 
beschikken op het verzoek van de firma Crans & Co. 
strekkende, om het bij tien aanleg en de exploitatie 
van een paardens]>oor in die gemeente gestorte waar
borgkapitaal, groot/" 6 0 0 0 , te red ucccren tot ƒ 2 0 0 0 
en alzoo tot restitutie van / 4000 aan tie concessio
narissen. De commissie van fabrikage scheukt aan 
tlit voorstel baar adhesie. 

Tevens werd door Burgemeester en Wethouders 
voorgesteld a m dc firma Cr.ins & Co, concessie voor 
den aanleg cn de exploitatie van een stoomtram van 
Katwijk-aan-zec naar Leiden cn aan deze onderne
ming een rentegarantie te verleeneu over een kapitaal 
van f 65,000 a 4 pCt. voor den tijtl van 25 jaren. 

Toen tleze voorstellen iu tie vergadering van 
tien Gemeenteraad van 26 dezer nan tie orde gesteld 
wenlen, deed de Voorzitter mededeeling van een aires 
van H . C. F . Couwenberg, te "s-Hage, waarin tleze 
bericht geeft dat op zijne aanvrage om concessie voor 
een stoomtram van 's-Hage naar Leitien door de 
Regeering afwijzend is beschikt, maar tlat hij zich 
ook reeds tot haar gewend heeft, met het verzoek 
om concessie voor een stoomtram van Katwijk naar 
Lekten, waarvan hij de richting aangeeft, met ver
zoek uan den Gemeenteraad om toezegging van rente-
garantie. 

Over het verzoek van de firma Crans cn Co., om 
concessie en rente-garantie voor een stoomtram van 
Katwijk naar Leiden, had eeue langdurige discussie 
plaats. Een voorstel van ecu der leden, dat de stoom
tram zou rijden van Katwijk t o l aan het gemeen
schappelijk station bij Leiden, werd met 13 tegen 6 
stemmen verworpen. Ten slotte werd de geheele vour-
diachl aangenomen met 14 tegen 5 stemmen. 

Nijmegen. In de vergadering van Zaterdag II., 
wenl tloor den Gemeenteraad besloten binnenkort 
een verkooping van veslinggrond te houden. Thans 
zullen het terrein, ten noordwesten van het onlangs 
publiek verkuchte, en bovendien drie perceelen aan 
het Stationsplein onder tien hamer gebracht worden , 
te zamen beslaande ongeveer 1 h e k t a r e . 

— De mededingers naar de beantwoording der 
prijsvraag door het Bestuur van de Spaarbank uit
geschreven , kunnen tien uitslag in deze Courant ver
nemen. Blijkens achterstaande advertentie is de prijs 
toegekend aan den heer J . M o l l , architect te Hengeloo 
en de premie aan den heer J . A . van der Kloes, 
Directeur der Gemeentewerken te Dordrecht 

Deventer. Blijkens eene in dit nommer voor
komende advertentie zal liet Gemeentebestuur reeds 
in tie volgende maand uitvoering geven aan het ge
nomen besluit om tie vestingwerken in het openbaar 
te verkooi>en. Deze verkoop heeft betrekking op 
ongeveer 40 are en geschiedt hij inschrijving. 

Wageningen. In dc op 25 dezer gehouden 
raadsvergadering is mededeeling gedaan van een in
gekomen schrijven van de commissie voor een stoom
tramweg Wageningen—Ede, waarin zij verklaart tie 
voorvvairden aan te nemen, waarop door den Raad 
dezer gemeente concessie is verleend. 

W i ü t e r s w i j k . Aan de voorloopige leening, dooi
de heeren Van Nageli en J . Will ink uitgeschreven 
ten bedrage van / "8000 , in zake de voorbereidende 
werkzaamheden der bekende lokaals|»oorwegen, wenl 
deelgenomen voor ruim /' 32,000. Voorzeker een l«-
wijs, tlat tie graafschap hunkert naar eene verbeterde 
coinmuni atie. Volgens art. 1 van liet ontwerp wenl 
de leening vastgesteld op 800 aandeelen ad f 10. 
De deelneming regelt zich thans naar verhouding van 
tie vermoedelijke kosten voor iedere lijn of voor beide 
lijnen, waarvoor door belanghebbenden werd inge
schreven , in dier voege, dat het gevraagd bedrag 
zoodoende wordt bereikt. De voorloopige aandeelen 
komen daanloor op / 2 , f 9 en f 4. Heden zal eene 
algemeene vergadering van deelnemers plaats hebben, 
waarin, hshulve de benoeming van bestuursleden, ook 
tie thans noodig geworden wijziging in art. 1 van 
liet ontwerp aan het oordeel der Vergadering zal 
onderworpen worden. (Amh. C.) 

Dokkum. Sedert 1 Januari 1879 heeft de straat
verlichting in deze gemeente door petroleum plaats, 
nadat gedurende een 20-tal jaren gas was gebruikt. 
De duurte van het gas (15 cent, vroeger zelfs 18 
cent per kub. meter) is de ooi-zaak daarvan geweest. 
De Gemeenteraad kon het niet eens worden mettle 
directeuren tier alhier bestaande gasfabriek. Nadat 
die fabriek aan eene naamlooze vennootschap is over
gegaan, is nu dfl prijs met 3 cent per kub. meter 
verlaagd, en gesteld op 12 cent. 

— Volgens Het Nieuws van den Dag wonlt 
eene «Nederlandsche Trnmwegmaatschappij" gevormd, 
waaraan dc vergunning voor den aanleg en dc ex
ploitatie van een net van tramwegen in Friesland, 
aau dc heeren I. A . baron van Hnnlenbroek, L . 
Mertens en L . Finet verleend, reeds is overgedragen. 

De statuten van deze Maatsrhnppij zijn gereed en 
worden binnen eenige dagen ann de koninklijke 
goedkeuring onderworpen. 

Zoodra deze is verkregen, zal tie nieuwe Maat
schappij de uitvoering vnn bet Frieschc trumvvegnct 
met krocht in handen nemen. 

Waalwijk. Na diverse metingen en liermetingen 
voor tien spoorwegZwaluwe—'s-Bosch, mi ten zuiden 
der Langstraat, dan ten noortien ervan, dhn weer 
door 't. Land van Hoonden, eu eindelijk tloor Lang
straat en 't Laud van (lensden heiden , welke projecten 
telkens tal van burgcmceslcrsvergaderingcn, verzoek
schriften aan de Regeering en vinnige couranten
artikelen in de lokale blaadjes van Waalwijk en 
Heusden tengevolge hadden, is thans t|e richting voor 
dien weg definitief bepaald. Van het station Zwaluwe 
loopt ze , ten zuiden voorbij Hooge-Zwaluwe tusschen 
Made-en-Diimnelen tloor, bijna geheel recht naar 
Geertruideiiberg; vanhier buigt ze zuidwaarts Rauus-
donk en Waspik tot onder Capelle, strijkt op 10 
minuten afstand langs Vrijhoeven-Capelle en Sprang, 
nadert zoo dicht mogelijk bet midden der W a i l -
wijkschc dorpstraat, passeert bij Baardwijk den 
Overlaat, loopt strijkelings ten noorden langs Dru ten 
en Nicuwkuik, van welke laatste plaats ze zich 
zuidwaarts om voorbij Cromvoirt buigt, om bij het 
fort Isabella lini-e baan te leggen naast den bestauu-
den sjworweg Bokstel—'s-Bosch. 

Op de raadhuizen van elke der genoemde ge
meenten liggen de stukken betreffende de aangegeven 
richting gedurende den tijd van eene maand voor 
iedereen ter visie. 

Heerenveen. De commissie von beheer over 
den kunstweg Heerenveen—Bergum heeft besloten, 
vergunning te verleenen tot den aanleg van een 
tramway langs dien weg. 

— De Nederlandsche stoombleekerij te Nij verdal 
keert over 1879 2 p C t uit. 

N u m a n s d o r p . De Woensdag gehouden verga
dering van stemgerechtigde ingelanden, behoorende 
tot de gemeenschap)«lijke uitwatering tier poldei-s 
Nieuw-Cromstrijen, Klein-Cromstrijen, Groot-Crom-
slrijcn cu Numanspokler, was buitengewoon druk bo-
zocht. E r waren vertegenwoordigd 2526 stemmen. 

Met 1290 tegen 1077 stemmen werd besloten 
de noodzakelijkheid te erkennen der stichting van 
een stoomgemaal, als het eenige afdoend middel om 
deze poldert van overtollig water te bevrijden, en 
aan het bestuur op te dragen ten spoedigste de ver-
eisehtc opneming te bewerkstelligen, daartoe bijge
staan door den deskundige den lieer J . P a u l , te 
Zevenhuizen. 159 stemmen hielden zich onzijdig. 

• y g n r i g u 

Verlichting van havenhoofden. Aan do 
Nieuwoe Rotterdamsche Courant ontleenen wij het 
volgende omtrent tie uitvinding van de heeren J . A . 
Itakkcr cn J . L . Crevghton, te Leiden, bestaande in 
een lamp, waarmede tie laatste drie maanden proef
nemingen zijn gedaan, ter verlichting der koppen 
van de Noordzcehoofdon der haven van IJmuiden. 

Deze lamp brandt voortdurend, mits de reservoir 
slechts wordt aangevuld; van schoonmaken is geen 
sprake; kousen behoeven niet afgeknipt of gereinigd 
te worden, daar zij niet aanwezig zijn; gebroken 
lampeglazen veroorzaken geen hindernis, cn kunnen 
vernieuwd wonlen wanneer de gelegenheid zich daartoe 
aanbiedt. De reservoir of oliehouder, die niet onmid
dellijk in verbinding met de lamp behoeft te staan, 
docb desnoods op een andere verdieping van tien vuur
toren kan geplaatst worden, heeft eveneens zijn eigen
aardigheden. Iedere kau olie, daarin gegoten, wonlt 
verdeeld in circa acht-en-twin tig duizend deeltjes, 
die onmiddellijk zonder opwinding of andere mecha
nisme, stuk voor stuk naar de vlam worden gevoerd , 
en dat met een juistheid die een timekeeper razend 
zoude maken. Dit instrument berust op zeer een
voudige natuurkundige wetten, waardoor zulk een 
constant niveau geleverd wordt , als men nooit zal 
verkrijgen door de toejiassing van ccn totnogtoe bij 
natuur- en werktuigkunde bekend instrument. 

De waarheid van het liovenstaande is bewezen dooi
de proefnemingen aan tie haven vau IJmuiden, die 
werden aangevangen 21 November 1879 en nu nog 
worden voortgezet. De koppen der hoofden van die 
haven, wauop de lichtopstanden zich bevinden, zijn 
dikwijls ongenaakbaar tloor de golven die bij storm 
voortdurend over de hoofden geslagen wonlen ; van
daar dat sinds jaren die torens donkere s[iokeii ge
leken , die niet alleen vrees, maar daardoor ook schade 
aan de schepen veroorzaakten. De Directie der Kanaal
maatschappij stond op bovengemelden datum genoemde 
opstanden volgaarne tot tie proefnemingen af, maar 
belastte, in gemeenschap met dc Regeering, hare 
ambtenaren met de controle, die volgens het gehou
den journaal zeer streng is geweest, en die zelfs 
den ondernemers belette, na het ontsteken van het 
l icht , in de torens een kijkje te nemen. Zij konden 
zich, evenals ietier toeschouwer, van buiten over
tuigen of al dau niet het licht helder brandde. De 
sleutels waren in handen van dc ambtenaren dei-
Maatschappij , tiaar zij zeker wilde wezen of men 
met het volste vertrouwen de lampen als baken dienst 
zou kunnen laten doen. 

Geheel bet resultaat van do proefneming mede te 
deelen zou tc veel ruimte vorderen ; alleen kan worden 
geconstateerd, dat het zeer bevredigend is. De lich
ten , die zonder vernieuwing 14 tot 18 maal 24 uren 
hebben gebrand, waren voortlurend zeer helder, en 
zouden het ook nog op liet laatste oogenblik zijn 
geweest, ware dit uiet belet door het vuil worden 
van de ruiten. Toen het zeewater bij stormweder 
over de torens sloeg, waren de lichten het helderst. 
Ook aan de voorwaarden van afstand beantwoordt 
hot licht volkomen. Daar door de Regeering reeds 
vroeger bepaald was dat het op 3600 motor zicht
baar moest z i jn, werd op 9 dezer, ouder toezicht 
van de daarmede belaste ambtenaren, een proef ge
nomen op het strand in de richting van Zandvoort; 
hierbij is gebleken dat op 7800 meter het licht 
duidelijk zichtbaar is. 

Den vervaardigers, die gedurende meer dan twee ja
ren onafgebroken tal van bezwaren hebben moeten over
winnen om tot tlit raVultaat tc geraken, komt dan 
ook groote lof toe voor nen uitnemenden dienst, dien 
zij met deze uitvinding aau tie scheepvaart hebben 
bewonen. Een van hen verzekerde, dat men het met 
een goed en helder begrip, bet noodige geld en een 
eindeloos geduld ooover brongen kon , dat — ware 
het nootlig — men de NoordjKwl zou kunnen gaan 
verlichten , ook al kon er slechts om dc drie jaren een 
schip heengaan om het reservoir te vullen. Welk 
een denkbeeld, een lamp die drie jaar onafgebroken 
brandt, en toch niet moeilijk te begrijpen, nis men 
ziet met welk een ijver de lieer Bakker zijn studiën 
voortzet, cn de heer Creyghton zijn lust voelt stijgen 
tot het in praetijk brengen van bet nieuwgevonden..*. 

Correspondentie. 
In liet volgende nommer zullen een pair boeklte-

oordeelingeu worden opgenomen, als de plaatsruimte 

dit toelaat. 

Aan J. te A. Brief ontvangen. 

ADVERTENTIEN 
bestemd voor Dc Opmerker gelieve men, ter voor
koming van oponthoud, te adresseeren aan tie 

n edactio 
van genoemd Weekblad. 

T o t V i * H t l n f f - a r o u d n . - g t - n u r e n 

worden advertentien voor het eerstvolgend nom
mer aangenomen. 

Advertentien. 

PRIJSVRAAG. 
H E T B E S T U U R van de Spaarbank te NIJMEGEN 

geeft aan de inzenders van ontwerpen op de op 27 
September 1879 uitgeschreven prijsvraag kennis, 
dat na ingewonnen advies van de Heeren V. B . 
'S J A C O B , Ingenieur en BERT B R O U W E R , Archi
tect-Ingenieur, de prijs van / 200 is toegekend aan 
het ontwerp onder het Motto H e l p your self 
en de premie vun ƒ 100 aau bet ontwerp onder 
het Motto -Die wat bewaart heeft wat", en 
dat besloten is dc ontwei|>cii "Vooruitgang" en 
L> loffelijk te vermelden. 

Bij tie opening der verzegelde biljetten, gevoegd 
bij de bekroonde ontwerjien, bleek het eerste te zijn 
Ingediend door tien Heer J . M O L L , architect te 
Hengelo en liet tweede tloor den Heer J . A . V A N 
DER K L O E S , Directeur der Gemeentewerken tc 
Dordrecht. 

De inzenders der loffelijk vermelde ontwerpen wer
den uitgenoodigd het Bestuur tc machtigen, de bij 
die ontwerpen behoorende verzegelde biljetten te 
openen. 

De Secretaris, 
Mr. W . J. J. G. M O S T . 

Nijmegen. 27 Februari 1880. 

Aanbesteding. 
Op Maandag den 22»»" Maart 1880, des middags 

ten twaalf ure, zal in 't Raadhuis der Gemeente 
DORDRECHT, bij enkele inschrgving, worden 
ainbcsteed: 

de voortzetting der werken ten dienste 
van de nieuwe Los- en Laadplaats, 
in verbinding met den Staatspoor-
weg, aan den 's-Gravendeelschendijk 
aldaar, met de Leverantie der daartoe 
benoodigde Materialen. 

Bestek en teekening liggen ter inzage aan liet 
Bureau der Gemeentewerken, alwaar tie noodige in
lichtingen te bekomen zijn. 

Het bestek is tegen betaling van f 0.50 jtor exem
plaar, op franco aanvrage verkrijgbaar ter Secreta
rie van de Gemeente Dordrecht. 

De hilletten iu te leveren ter Secretarie voornoemd, 
op den dag der aanbesteding vóór des middags 12 uur. 

Aanwijzing in loco op Zul uitlag 20 M a n t te vo
ren, des namiddags ten 2 uur, te beginnen bij het 
bestaande plankier, beneden tie Suikerfabriek. 

Aanbesteding;. 
Op Woensdag 3 Maart c. k, des voormiddags 

om t1 uur, zal ten huize van tien Societeithoutler 
V A N D A M , Grootestraat le Nijmegen , publiek «or
den a a n b e s t e e d : 

Het bouwen van een KOFFIEHUIS 
en KASTEL EINSWON ING met twee 
BOVENHUIZEN. 

Bestek en teekeningen zullen van af den 24en 
Februari ter inzage liggen. Inlichtingen zijn op 
franco aanvrage te bekomen bij tien Bouwkundige 
J. K N O O P S J r . , Molenstraat te Nijmegen. 

LOUIS GOFFIN & CIE. 
R U E D A B T O I S Ï O . 

L U I K . 
Eigenaars cn 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 . 

TE KOOP. 
Owmwr (100 meter 10 ii 12 kik.'s BALK 

IJZER. IS KIPKARREN Mn lij KRUI
WAGENS. Te bemgeo Lij A . PUBER WEE, (<• 
Deventer. 
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 28 Februari 1880. 

H E T G E M E E N T E B E S T U U R van D e v e n t e r 
biedt ter bebouwing T E KOOP aan: 

B L O K X 
van de gesloopte vestingwerken, groot 

ongeveer 40 area, 
zoonis dit Op het plan van stooping is aangewezen, 
en o]) het terrein is nitgebakend met paaltjes met 
blaanwe koppen. 

Van de situatie-teekcning en de voorwaarden van 
verkoop zijn gedrukte exemplaren ter Secretarie ver
krijgbaar te^en betaling van 25 Cent. 

U i - inschrijving^hiljetten nnwten worden ingeleverd 
vóór of op den 22sten Maart 1880, des 
voormiddag^ om lo uur. 

De Architect-Ingenieur B E R T B R O U W E R te St. 
Anna bij Nijmegen zal op Woensdag den 3den 
Maart 1880. des namiddags ten 3 uur , na
mens zijnen principaal in het IIntel Ariëns, Priem-
straat te Nijmegen, publiek uitbesteden: 

Het bouwen van E E N E VILLA aan 
het Keizer-Karelsplein te Nijmegen. 

Bet bestek en de teekeningen liggen van al'heden 
in bovengenoemd lintei ter inzage. 

De aanwijzing geschiedt op Woensdag den 3den 
Maart , des morgens ten 10 uur. 

Het bestek is op franco aanvrage togen betaling 
van ƒ 0 . 0 0 verkrijgbaar bij den Heer II. C. A . TI I IEME, 
Boekhandelaar tc Nijmegen. 

Aanbesteding. 
C. M U I J S K E N , Architect-Ingenieur to Amsterdam, 

is voornemens hij enkele inschrijving aau te beste
den het bouwen van: 

Een Kunstzaal met Falmhuis, Koets
huis met Stalling en Koetsierswo
ning, voor den Heer P. LANOER-
HUIZEN Lz. , op het landgoed »Crai-
loo", onder Huizen. 

I)e aanbesteding zal geschieden bij enkele inschrij
ving up deu 15 Maart e. k., op de voorwaarden 
in het Bestek omschreven, in het Hotel »lhnt.sTl\<ï" 
te llassum, alwaar dc inschiïjvings-biJletlen op 00-
M'iÉ^eriocmdeii datum 's morgeus voor twaalf uur 
moeten zijn ingeleverd cn de Teekeningen van af 
den 2'" Maart c. k. ter visie zullen liggen. 

Bestek met Teekeningen zijn verkrijgbaar tegen 
ƒ 3 . — , bij E l . E E R M A N , H A R M S & O . , Rok in 2, 
te Amsterdam. 

Aanwijzing in loco den 8 i n Maart e. k . , 's mor
gens te 10 ure. 

Ten spoedigste gevraagd voor één maand ol' langer 

EEN BEKWAAM TEKKENAAR, 
volkomen op de hoogte van 't detailleren van 
gebouwen, vlug en nauwkeurig werkman. Salaris 
80 a 100 gulden ]MT maand naar lickwaamhcid. 

Adres : aan 't Bureau van dit blad onder letter X . 
Onnoodig zich aau te melden zonder uitstekende 

getuigschriften of aanbevelingen. 

KLOOS & V A N L I M B U R G H . 
Eigenaars van Zuilen- en Tarelbazalt-ünieven 

in R I JNPRUISSEN, 

Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 
Straatkeijen, Portland-Cement, 

K A L K , BR01SSTEES, VUURVASTE STEENES, ENZ. 
Xieuieehaven X.zijde 5 5 , K o t t e r d m n . 

O N T M A N T E L I N G 
VAN 

'S-HERTOGENBOSCH. 

D E O N T V A N G E R ÜKR. R E G I S T R A T I E E N DO
M E I N E N te '8-BERTOGENBOSCH, zal op Woens
dag den 3 Maart 1880, des voonniddags te 11 
ui-en, in het Kotfiehuis «Het Parlement" bij J. J, 
1IURKENS aldaar, in het openbaar 

A A N B E S T E D E N : 
Het maken van een Militaire Zwem

en Badinrichting aan de uitmonding 
der Rivier de Aa, op het zuidelijk 
gedeelte van het front Hintham-Mun-
tel, het bouwen van eene Z wemloods 
en het uitvoeren van bijbehoorende 
werken. 

De besteding geschiedt hij enkele inschrijving. 
Bestek en teekening liggen van af 23 Februari 1880 

ter inzage aan de kantoren der Registratie en Do
meinen te Nijmegen, Grave, Hreda cn 's-Bosch, 
en zijn aan laatstgenoemd kantoor tegen betaling 
van één Gulden per Exemplaar te bekomen. 

Dc aanwijzing- in loco wonlt gegeven op Maandag 
den I Maart 1880, des voormiddag» te 11 uren. 

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 der ge

meente AMSTERDAM zullen op Maandag 8 
Maart 1880, tc 12 uren des middags, op het Raad
huis, in het o[>cnbnar en bij enkele inschrijving doen 
aanbesteden: 

Het verrichten van eenige herstellingen 
en vernieuwingen, benevens het on
derhouden gedurende het jaar 1880 
aan: 
de Huizen, Torena, Poorten enz., 
de Gemeente-Gebouwen ten behoeve 
van het Onderwijs, van de Politie 
en der Brandweer, benevens die op 
de algemeene Begraafplaatsen. 

Dc aanwijzing zal geschieden Donderdag 26 Februari 
e. k. dos voormiddags ü ure, te beginnen aau dc 
Stails-Drukkerij in de Nes. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden aan 
het bureau van den Stads-Architect, des morgens van 
10—12 ure op het Raadhuis. 

De voorwaarden «lezer Aanhcsteding kunnen ver
kregen worden ter Drukkerij der Gemeente tegen 
betaling van ƒ 0 . 8 5 . 

Burgemeester cn Wethouders voornoemd, 

Amsterdam, V A N T I E N H O V E N . 

23 Februari 1880. De Secretaris, 

D E N E U F V I L L E . 

II. IIÖLSBOER, (e Arnhem. 
I N I . Z i l v e r e n I H r d a l l l r v o o r W i t t r r -

p i i M - l i i M t r i u n r ut n i . 
t f t l O . l l o o f f . t r o n d e r . r h e l d l n c ; v o o r W a 

t e r p a n - e n H o e k i n e e t - l n n t r u u i e n t e n . 
Voorts: I1AR0- en T H E R M O M E T E R S , alle soorten 

van K I J K E R S , BRIEKHA L A N S E N , enz. enz. 

Aanbesteding. 
H E T G E M E E N T E B E S T U U R V A N LOON OP ZAND 

is voornemens, om op Dinsdag den 0 Maart 1880 , 
des middags ten 12 ure, ten raadhuize te Kaats
heuvel, in het openbaar aan te besteden: 

Het bouwen van eene School met On
derwijzerswoning te Kaatsheuvelen 
het leveren van Schoolmeubelen. 

De teekeningen liggen ter inzage op de Gemeente
secretarie, terwijl exemplaren van het Bestek aldaar 
te verkrijgen zijn tegen betaling van f 1.— per stuk. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den Ar 
chitect J . D E D E E R , te Tilburg, bij wien ook Be
stekken verkrijgbaar zijn gesteld. Aanwijzing in loco 
zal geschieden den 5 Maart 1880 , des voormiddags 
ten 10 ure. 

Het Gemeentebestuur voornoemd. 
De Secretaris, De Burgemeester, 
J . G . A N T E N . P. V A N D O R T M O N D G Z N . 

HAARLEMMERMEERPOLDER. 
D I J K G R A A F KM H E E M R A D E N V A N D E N HAAR-

LEMMERMEERPOLDER zullen op Dinsdag den 
Negenden Maart 1880, des namiddags ten Een ure, 
ter Secretarie van dien polder in de Jansstraat te 
Haarlem, in het ojienbaar en hij enkele Inschrijving 
aanbesteden: 

Het verdiepen van eenige Vakken 
Vaarten en Togten in den Haarlem
mermeerpolder. 

Bestekken en voorwaarden zijn op franco aan
vrage gratis verkrijgbaar ter Secretarie des Poitiers, 
en liggen op de gebruikelijke plaatsen ter lezing. 

Inlichtingen zijn te verkrijgen hij den Hoofdopzig-
tcr te Haarlem , en bij dc betrokken Polder-opziglers. 

II.xAiti.EM, 1G Februari 1880. 

Dijkgraaf cn Heemraden voornoemd: 
.1. W / N . V A N 01 P O L L . Dijkgraaf. 
J . C. VAN r»E B L O C Q U E R I J , Secretarie. 

IWIO-LITIIOGKIPIIIE. 
Het beste procédé' om Bouwkundige Teeke

ningen, Bestek-plannen, Kaarten enz. snel 
en goedkoop te rep rod ureeren. 

Prospectus op aanvrage gratis. 

Amsterdam, liebs. RKIMHRINIiER. 
Lithohraphen, Steen- & Boekdrukkers. 

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 . 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

VAL DB TRAVERS, 
geeft berigt dat door haar tot eenige A G E N T E N voor den 

v***'̂ " verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld i 

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 voorwaarden als aan de Fabriek, Relt weg N " . 3 , te Amsterdam. 

De Directeur W. P. WALSH. 

NEDERLANDSCHE KUNST-ZANDSTEEN-FABRIEK 
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 o t l g r e l f e u r d t>i.j l i ' . m i n i . l i j l . b e s l u i t V J U I d e n I O N e p t e m l i e r 1 H 7 7 . 
Hoofddépot: te Amsterdam over het Paleis voor Volksvlijt, Falckstraat Ko. 49. 

Bekroond te Arnhem met Blploma len Graad. 
AlM'KLIlI .OKSEM, 1I00DE, «ELK, BLAUWE, HAHDGRAUWE enORUZfl KXEUIfENHOUDENDE METSELSTEENEN, zoomede 

l'KOITI.STEENEN in nlle geweuschte 1'ltOKIELEX, zoouls steeds aan diverse gebouwen voor versiering tloor ons geleverd wonlen, PAK
KET V L O E K E N , enz. 

Vervaardigt nlle artikelen welke by den bouw van Huizen, Kerken enz. gewoonlijk van steen worden aangewend, in K I W ' S i T -
Z A M l n l ' i : i : > en ook in l ' O l t I I . A M>-1 r Tl I V I 

Groothandel in le (nulliteit POIITLANU-UEMENT merk . S T E U N " van Tranar, Ü R A W I T Z SI C ° . te Stettin; K N I O H T , B E V A N & S T C U G E ' S enz. 

Inlichtingen ook tc bekomen 
tc Vllowh bij Jen Heer S N I J D E R S V A N G E I T E N . 
» Deventer > > , 1 1 . | | . B E L T M A N . 
» Dordreciit » de Heeren G E Ü R S . E K . 
• Arnhem » » • T . V A N HEK B A C H & C". 

to Groningen bij den Hoer K . S W I T T E R S . 
» Nijmegen B I » 1. V A \ M E E L . 
» Rotterdam » de Hoeren v. D. B E R G & W H . L E B R A N D . 

Z \ \ I , S T K L \ ( . R O E V E \ 
in L U X E M B U R G en L O T H A R I N G E N . 

Z A N D S T E E N , MOLEN- en SLIJPSTEE-
N E N (wit en rood) uit de groeven: Bom (Udel-
fangen), Wintertdorf, Ros port, Pitsen-Rollcndorf, 
DiUingen, Beaufort iu Luxemburg; Wolmerange 
en Ottange bij Audin-le-Tiche in Lotharingen. 

Inlichtingen en Prijscourant gelieve men nan te 
vragen bij den Hoofd-Agent J . J . SANT), Wijnha
ven 1.7.. 70 Rotterdam. 

I 
P A R K E T V L O E R E N 

en verglaasde gefigureerde Te
gels, voor M u r e n en Deooratle. 
DE I . I N T & C " . , Haringvliet7, liotterdam. 

H. & J. SUYVER. 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

de tlollandache Tuin, 
Bikkerstraat 20 en 22, te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S van nlle bekende typen 
en reparation aau bestaande K E T E L S worden in 
den kortst mogelijken tijd geleverd en uitgevoerd. 

GAS-ZUIVERING 
door het gebruik van ijzcr-oxyde, geleverd door de 
Gas Purification and Chemical C°. Limited London. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en Oost-Indie 

W. Hoven en Zoon, Rotterdam, 
bij wien bijzonderheden en prijsopgaven verkrijg
baar zijn. 

Mo/.aik Tegels voor Vloeren 
ia 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 , enz., t imede I I E K L E E D I N G 
van M U R E N , T E G E L S voor B L O E M B A K K E N cn 
P A N E E L W E R K enz. 

Uitsluitend Agentschap van Maw & C°. 
voor Nederland en deszelfs Koloniën 

O-. J. OOR, 
F i r m a A N T . T3E W I L D . 

Sckoopmakorthavon A'°. Gil en Juffemtraat IV". 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 
I N n l l e a f m e t i n g e n , geheel liewerkt volgens 
Engelsche methode. 

A L E X . A D A M , 
Delft. Fabr. van Leder en Drijfriemen. 

Onze Machines worden gebruikt door de Heeren : 
DOUICKS & G E L D E N S te Druten; V A N D E K 
W E D D E N & D E K R L ' Y F F te Nijmegen cn door 
de Société anonyme des Tuilcries d'Echt. 

M A C H I N E S v o o r M E T S E L S T E E N E N e n D A K P A N N E N 

BOULET F ™ J"°* Marhinr-Fabrikanten 
28 rue des Ecluscs St.-Martin 

F \ H I J S . 
Volledige inrichtingen van Fabrieken voor alle 

soorten van porcelain en aardewerk. Meer dan 
luizend dezer machines Stjn zoowel in Frankrijk 
als in het Buitenland in werking. 

De grtllusiremlf Catalogus wonll op franco 
aanvrage franco loopzonden. 

A l ^ r i i H M M i D e p o t 
D E R 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 
V A N 

MluUC", TËFËIIW. FHWklIIJh, 
Z I L V E R E N M E D A I L L E 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 PARIJS. 
Teekeningen en Prijscourant zijn tc bevragen bij 

J . J . S A N D , Wijnhaven 70 Rotterdam, al wmir ook 
verkrijolKiur,- Verschillende soorten van goodk<»o|M> 
T E G E L S cu TROTTOIRSTEENEN (genre 
Sairegueinines). 

V \ M I I E T S C I I I I T E . \ & I I 0 U W F , \ S . 
ROTTERDAM. 

ROBEY & C O M P A N Y ' S STOOMMACHINES, 
met Qoud bekroond Darijs 1H78, 

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 

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 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 iaden 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 ivaterwerktuigcn, 
DRIJFRIEMEN. Alles voorradig. 

M m . PORTLAND C E M E N T uit dc fabrieken 
der beroemde B11RI1AM C O M P A N Y tegen conctir-
reeiendc prijzen. 

Alten prima kwaliteit en billijke prijzen. 

Voorileelig uil de hand (e kMp~: 
Ecu geregelde Collectie van de van Rijkswege uit

gegeven , door den WelEdelÜestr. Heer DOCTEItS 
V A N L E E U W E N , Oud-Hoofdingenieur Titulair van 
den Waterstaat, nagelaten B E S T E K K E N van tie 
Waterstaatswerken, Staatsspoorwegen, Telegraaf en 
Ontmanteling, met daarbij behoorende Teekeningen 
en Registers, loopende tot het jaar 1880 en verza
meld in iKirtefeuilles en ingebonden. 

Voor opgave van prijs zich le adresseren aau de 
Dames DOCTEItS V A N L E E U W E N te Breda, waar 
alles ter bezichtiging is gesteld. 

Hij D A N N E N F E L S E R & Co. te Utrecht verschijnt; 

EENVOUDIGE VERKLARING 

\V\TERSTAATkl\DIGE KMIHGKN 
VOORAL MKT H E T 0OO OP 

Mili taire Inundation 
DOOR 

7. A . H O E F E R , 1'. Luit. ,1. Veld-Art. 
Prijs f • . s o . Te bekomen bij alle boekhn. 

W . C. D E G R A A F F , le Haarlem, heeft uitgegeven: 

B I J D R A G E 
TOT 

dr Kennis van den Stedenbouw. 
E E N E P O P U L A I R E S T U D I E 

DOM 
H. W. NACHENIUS. 

ƒ 0.60. 
Boekhandel C. F . S T E M I . E H , Amsterdam. 

De Schoone lloiiwktinsl, 
in hare wording en ontwikkeling. Met een Atlas 
van 6 0 Staalplaten in portefeuille. Prijs ƒ 8 . — . 

Rij alle Bockhandelaars te ontbieden. 

B I J V O E G S E L 
B E H O O R E N D E B i l 

B E O P 
v a n Z A T E R D A G 2 8 F e b r u a r i I88O. 

Aankondigingen van Unbestedin«;en. 

Gedrukt bij G . W . van der Wiel & C°. te Arnhem. 

Haandag. I Maart. 

vufrcndaai . te 10 uren, door hot geineentflbesl.: 
het bouwen van eeu schoollokaal met onderwijzers
woning eu raadhuia. 

Leiden, te 12 urea, door burg. en weth.: lo. bet 
verrichten van onderscheidene werkzaamheden aan dc 
hcwaarsohool in de Schcistraat; 2o. het leveren vau 
. cm' schouw. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. cn wotli.: l o 
liet bouwen van eeu bureau vau politie cu cone hulp-
wacht voor de brandweer op het Leidschcplcin; 2o. 
het verhouwen van de pakhuizen „Ccres" en „Nep-
tonne* op do Kattenburgergracht, tot hulpwacht ran 
dc brnudwecr eu politie; ito. in 2 perc. en iu mnssa: 
het gewoon onderbond van- cn het verrichten van 
lierstclliugcn ged. 'SO aan: perc. 1, sluis- en water
werken en schcepvaartinrichtingen, perc. 2, riolen, 
waterplaatsen en versch-waterlmkkcn. 

Ih.r.ir.i n<, te 12 uren, op liet raadhuis: l o bet 
opbreken en herstellen van oude- en het leggen van 
iiiruwc kei- cn klmkerbest ratingen, zoowel voor rij-
wegcu als voetpaden; 2o. liet aiellcn van hardst co ncn 
trottoirbanden en kantstcencn voor de verhoogde 
voetpaden. 

k o u d i i m , te 12 uren, ten gcnieciitehuize van He-
inclunicr-Oldepliacrt-cn-NoordwoIde: liet aanleggen 
(gedeeltelijk ophoogen), bevloeren cu bcgrintcn over 
eene lengte van ongeveer 'ATA M . , van den zoogen. 
Verkeerdcweg, loopende van Warns naar Sclmrl. 

Ki.llum, le 12 uren, door deu burgciu. vnn Kollu-
nicrlaud cn Nieuwkruisland: bet afbreken van tie be
staande- eu het bouweu ccucr nieuwe brug, de 
1'liaesmatiltc, in den kunstweg van Kollum naar 
Nieuwezijlcn. 

Kampen, te 1 uur, door liet gemeentebcst.: bet 
leveren lo. van rijshout, sparren cn perkocupaleu; 
SO. van puin, grint en bazaltsteen. 

/iiiiiiium, tc 2 uren, door het Waterschap Wester-
kwartier, ten gemccnteliuizc: het verdiepen van dc 
Kom merz ijl ster-Duiten ruite. 

Kaïtrrdam, 'savonds 7 uren, door den architect 
G. J . van Mier lo : het afbreken van het pand „.laffa" 
G , no. SI, tc Kralingon cn bet dnartcrplaatse bouwen 
ran ecu woon- cn koftiohiiis, voor rekening van A. L . 
Bert rum. 

llelnkenBzand, door het gemcontcbest.: de levering 
vau p. in. 05 M ; ondcrhoutlsgrint. 

Uai raar tadl ja , door dc besturen der polders Oud-
Wolfaartadijk c. s.: het leveren vau 378 M 3 ondcr
houtlsgrint, franco te leveren op den wal vnn hot 
Wolfaartsdijkschc veer. 

Purmrr, door dijkgraaf cn liooghccniraden: hot 
leveren on planten van 150 stuks iepeboomen. 

')*-Vra*enpalder, door bet goiiiceutcbest: de lovcriug 
van 135 M 3 ondvrhoudsgriut. 

Baexem, door het getnoentcbostuur: het leveren 
van 1080 M * kiezel voor den weg, van dc kom der 
gemeente af naar het spoorwegstation. 

U'oiiiuirii, ten gemeentchuize van HcnBaardcradech 
lo. do levering van 700 stère grint en 100 stère harde 
[ iu iu ; 2o. het oouwen vuu eene turfloods enz. bij bet 
gemeentehuis, aldaar. 

Uinadag, I Haart. 

'••Hage, tc 11 uren, door bet ministerie van marïue: 
het makeu van eeue fundeering voor een ijzeren kust-
licbttoren en bet bouwen van 'A woningen voor den 
dienst der vcrliehting op Ameland, alles met den aan
kleve . . u i dion. 

M*»e, tc 11 uren, door bet diakeniebcstuur der 
Herv. gemeente: het bouwen vau 7 woningen, ia 2 
perceelen. 

Bedum, tc 12 uren, door hot It. K. kerkbestuur, 
hij It. K . Bocrsma: het bouwen eener kerk met toren, 
lu i . bij don architect A . Tepe, te Utrecht. Aanw. te 
10 uren. 

Hein, te 12 uren, door den directeur der artillerie-
stapel- cn constructiemagazijnen: de levering van 
2125 K G . messiugplaat, dik 0.0013 M . , tot den aan
maak van scherpe patronen. 

Nijmegen, te 12 uren, door het kerkbestuur der 
Kirodiie van den II. Franciscus, in D e ü o u d c n Leeuw: 
het makeu vau den bovcubouw eener kerk met toren 
en aauhoorigheden. Inl. bij den architect C. van Dijk, 
te Wamel. 

Haaraaar, te 12 uren, door burg. en weth.: het 
bouwen eener school aau den Dorpsweg iu die gein-, 
benevens do levering van bet bcnoodigue schoolameu-
bleiuent. Inl. bij oen architect A . Vermaas, tc Slic-
droebt. Bi l j . inz. 1 Maart, vóór '1 urm, ter secretarie. 

Utreeht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aan bet ccntraalbureau: lo . het 
afbreken on wederopbouwen van 5 wachterswoniugen 
op de wachtposten nos. 112, 113, 111, 117 en 118 
tusscheu Hei-reiivern en Akkrum, ten behoeve vau 
den spoorweg Arnhem—Leeuwarden. Hamiug / 'S500; 
- i i . het bouweu vau eenesteeueu waebterswoning aan 
deu overweg bij kilometerpaal 164.534, tusschen Wir-
duin en Leeuwarden, tou behoeve dcrzclfdc hjn. l u i . 
bij don sectieingeuieur tc Meppel. Raming *530. 

Hoeeh, bij W . Tj. van der Molen: het bouwen vau 
«ene stelpbuising te Jutrijp, op de zathe in gebruik 
bij Sjerk W . Cnossen. Inl . bij G. J . van dor Molen, 
te Jutrijp. 

Waetudag. * Maart. 
'•-Hatch, tc 11 ureu, door den ontv. der reg en 

domeinen, in Het Parlement: het maken van eenu 
'uililuirc zwem- eu badinrichting aan de uitmonding 
der rivier dc Aa, op het zuidelijk gedeelte van het 
front Hintham—Muntel, het bouwon van eene zwem-

loods cn bet uitvoeren van bijbehoorende werken. 
Aanw. 1 Maart, te 11 uren. 

Nijmegen, tc 11 uren, bij Van Dam: het bouwen 
van ecu knfllclniis cn kastefeinswoning met 2 boven
huizen. Inl. bij den bouwkundige J . Knoops Jr., aid. 

Twellaa, te 11 uren, door hot gemeentebestuur van 
Voorst: l o . dc verbouwing van het schoolgebouw te 
Voorst, 2o. de levering vau schoolmeubelen. l u i . bij 
den opzichter M . Hurenkamp, te Voorst. 

Onderdendam, te II uren. in het waterschapshuis 
van Ilunsingoo: het verwijden in doorvaart van de 
Zuidcnia'sti) in den zandweg vau Elens naar Niukcrk. 
l u i . bij deu deskundige van het waterschap. 

vv init IIIIIPM , tc 12 uren, door het It. K. kerkbe
stuur, ia het logement van M . Balk \ bet bouwen eener 
kerk mot toreu. Inl . bij den architect A . Tépe, te 
Utrecht. Aanw. tc 10 uren. 

ihlf-h.iien , le 1 uur, door burg. ou wetb.: bet 
onderhoud, lot 31 Dcc. '80. vau rijs- en aardewerken, 
eu het vernieuwen vau uenig rijspakwerk, Aanw. 1 
Maart, te 1 uur. 

Lelden, tc 2 ureu, door J. E. Vlaanderen: do ver
bouwing van bet perceel aau dc Stceustraat no. 19. 
Inl . bij den architect P. G . Laucul. Aauw. 1 Maart, 
te 10 uren. 

Nijmegen, te 8 uren, door deu architect-ingenieur 
Bert Brouwer (te St.-Anna), in het IIotcl-Arièns: hot 
bouwen vau eene villa aau het Keizer-Knrclsplcin te 
Nijmegen. Aauw. te 10 uren. 

Graningen, 'savonds H uren, door dc architecten 
K . cn II. Hoekzema, bij H . Pionier: het bouwen 
cener behuizing met magazijn eu werkplaats aan den 
Korreweg buiten de voormalige Ebbiugcpoort. B i l j . 
inzenden uiterlijk 7 ureu. 

4 mm er dam, door deu architect-werktuigkundige 
J . W . Meijer: dc bouw vau een café-restaurant uan 
het einde dor Czaar-Poterstraat. 

Ilanderdag, 4 Haarl. 
Ne» (op Amolniid), te 10 uren, door den hurgcm.: 

het bouwen vau eeue school te Nes. Aanw. op deu 
dag der besteding. 

Knkhuitrn, tc 11 ureu, door dijkgraaf en heem
raden van Drechtcrlaud, iu het brcchtcrlandsche 
Huis : het leveren van 205ö M - ' grint, 458 M 3 fijuge-
slageu harde klinkerpuin, 235,000 Wualacho straat
klinkers en 385 M J zand, met bot vervocreu naar dc 
Drochtcrlandsche wegen. 

•chagen, te 1 uur, door het bestuur van tic Laud-
bouwsocietoit Ccres: bet vergrooten van genoemd 
gc bouwlokaal. 

NIeawleuMen, to 1 uur, door hot gemeentebestuur: 
het metselen van een steenen duiker over dc binuen-
dijkscbe sloot aan deu Otntncrdijk te Nieuwlcuscn. 
Aauw. te 12 uren. 

Vrijdag, S Haart. 
Dardrecht, te 11 uren. door do maatschappij tot 

landvcrbetcring, bji Mr. J . A . van Dorsscr: liet bou
wen van cciie laudoouwschuur, met bergplaatsen, stal
lingen, dorschvlocr M I / . , op den heuvel van den 
Noord baakpol der, gcm. Kozcnburg. Aanw. door den 
architect A . van der Houwen, l • Kozcnburg. 

Zwolle, te 12 urea, door het prov. bestuur: het 
vernieuwen van 2 balanson, één val en één haincigo-
bint voor de ophaalbruggen no. 1 cn no. 4, heaeveu; 
oen paar deuren aan sluis no. 5 op do Dedcmsvaarts 
een en ander hoofdzakelijk in ijzer, in 2 perc. cn ia 
massa. 

Raaendaal ( N . - I V d o o r A . P- Luykx (te Wouw), 
iu het Schuttershof: bet sloopen vsn 2 oude huizen 
in de Molenstraat en bet bouwen vsn een hoerenhuis 
met tocbebooren. 

Amaterdam, tc 1 uur, door dc comm. voor den 
bouw eener jongensschool in dc parochie O.-L.-Vrouwe, 
in het Café Belvedère, aan deu Westerdoksdijk: het 
bouwen van eeue school voor 000 jongens, met gym
nastieklokaal, oudurwijzerswoning en aau behoorende 
werken, aau de Haarlemmer-Houttuinen aldaar, lui 
bij den bouwmeester A. C. Bleijs, te Amsterdam. 
Aauw. te 10 uren. 

Katerdag, e Maart. 
Breda, te 2 uren, door do commissie voor de her

stelling van bet benedengedeelte van deu grooten 
toren, op het raadhuis: hot leveren eu stellen vau een 
ijzeren liek (in spitsbogenstijl) tusschcu dc wostelijkc 
contrefortea vun llcn toren. In l . bij den raad-adviseur 
der gemeentewerken A. J . F . Cuypers. Kamiug on
geveer / 2000. 

Veghal, te 2 urea, door Gebr. Mansscn: bet bou
wen van 2 woonhuizen, magazijn cu achtergebouwen, 
lal. bij den architect J . Verbruggcn, aldaar. Aanw. 
3 Maart, te 2 urea. 

Fratieker, door burg. en weth. van Franekeradcol: 
de levering van 600 stère zuiver gowasscheu riviergriut. 

Maandag, H Maart. 

Ameraraart, te 1 1 ' , uren, door burg. en weth.: lo. 
het maken van eene houten beschoeiing aau de Kleine-
Koppel, ter lengte vaa 80 M ; 2o. liet uitbaggeren 
van een gedeelte der Haven, tusschen de Groote- en 
Kleiuc-Koppcl, over bare gebeelc breedte en ter lengte 
van 90 M . , tot cone diepte van 1.60 beneden A P . 
Inl. bij den gcmcentcarcnitect. Aanw. 0 Maart, te 
1 uur. 

Amaterdam, te 12 urea, door burg. ea weth.: het 
verrichten van eenige herstellingen ou vernieuwingen 
aan-, benevens het onderhouden ged. '80 van de 
huizen, torens, poorten enz., do geniccntegcbouwen 
ten behoove vau het ouderwijs, van dc politic en der 
brandweer, boueveus die op de algemeene begraaf-
plaatsuu. lui aau het bureau van den stadsarchitect. 

Vl lage, , te 12 uren, door hot miuistcrie van water
staat : bet onderhouden eu bet verrichten van eeuige 
veranderingen en herstellingeu in het gebouw, waarin 

gevestigd is het ijkkantoor te Arnhem, ged. '80cn '81 . 
Aanw. 1 Maart. Raming ƒ5540. 

Vllage, te 1 uur, door burg. en weth.: het ver
vaardigen en levoren van gegoten-ijzeren buizen met 
hulpstukken, ten behoeve van dc duinwaterleiding. 

Amsterdam, te 1 '/i uren, door dc Hollandscbe 
IJzeTeu-spoorwegmaatschappij, in Het Vosje: dc leve
ring van 8000 stuks eikenhouten dwarsliggers, ia 4 
perceelen. 

Dioadag, 11 Maart. 
assent, te 12 uren, door het ministerie van water

staat enz.: het verdiepen van de kanaalpandon tusschen 
dc Haar- cu Dicvur- cn tusschen dc Dicver- en de 
Wiltcltersluis op de Drentsche Hoofdvaart, het op
ruimen van laatstgenoemde sluis en verdere werkeu. 
Aauw. 2 Maart. Raming / 40,888. 

HaataHenvel, tc 12 uren, door het gemeentebcst. 
van Loon-op Zand-, het bouwen van conc school met 
onderwijzers won ing tc Kaatsheuvel en bet lcvurcn vau 
schoolmeubolca, Inl. hij don architect J . do Beer, te 
Tilburg. Aanw. 5 Maart, tc 10 uren. 

Leeuwarden, tc 1 uur, door hot ministerie vau 
WAterstaat enz., aan het gebouw vau het prov. best.: 
het maken van een peilput en gebouwtje met toelei-
diugsbuizen, voor eouc zulfregistreercnde [wilschaal te 
Staveren. Aauw. 3 en 5 Maart. Raming/5350. 

Kampen, to 1 uur, op het raadhuis: do levering 
vnn 30,000 H L . gewone Kngelschc gaikoleu, voor de 
gemoentegasfabriuk. 

Haarlem, te 1 uur, ter secretarie van den Haar-
Icmmcrmccrpoldcr: het verdiepen van eenige vakkcu 
vaarten en tochten ia den Haarlemmcrmeerpolder. 

/nolle, door dc OveriiselscfiC Kaualisatiemaat-
scliappij, bij den secretaris-thesaurier: het geheel af
breken dor bestaantlc Hocvenbrug eu bet bouwen 
eenet nieuwe ophaalbrug over dc gekanaliseerde wete-
ri ug aldaar, met landhoofden en vleugels. Itcstek 
ligt bij den opzichter J . Vornimnicn, aldaar. Aauw. 
i Maart, te 11 uren. 

\Vaen«dag, 10 Haart. 
Teaael, te 10 uren, door dijkgraaf en heemraden 

van het waterschap der 20 Gemeenschappelijke Pol
ders: bet vervoeren van 150 last zware steeu, tc 
leveren franco schip op deu Amstel bij Amsterdam. 

V l l a g e , tc 11 uren, door het ministerie van water
staat enz.: do uitvoering van baggcrwerk ot> het be
nedendeel dor Nieuwe-Morwcdc, gedeeltelijk door 
middel van Kijk.vs toom bagger vaartuigen, niet dc bc-
dicaiug cn het onderhoud dier vaartuigen tot 31 
Maart '81. Aanw. 0 Maart. Raming /157,410. 

'••Hage, te 12 uren, door het ministerie van water
staat enz.: het verdiepen vau een gedeelte der l ig - , 
los- en laadplaats buiteu den voormaügcu oostelijken 
afsluitdijk te Amsterdam; het verbroeden en verdiepen 
vau het Noordzeekanaal tusschen dc brug cn den 
Rijksweg te Vclzen en het voormalig Wijkermccr; 
het verhoogen cn verzwaren van den oostelijken al-
sluildijk eu het ophoogen ou egaliseerou van terreiaen 
te Amsterdam, l a l . hij den hoofdingenieur te A m 
sterdam. Aauw. 2 en 'A Maart, telkens te 11 uren. 
Raming/173,100. 

Utrecht, te 12'L uren, door de Nederi. Rijnspoor
wegmaatschappij , boven het station: dc levering vaa 
magazij nsgooderen. 

V i i a g e , to 1 uur, door burg. en weth.: lo . de 
bouw cencr bewaarschool eu woning aan dc Koning
straat: 2o. de gedeeltelijke verdere opbouw der kolen-
loods en schoorsteen aan de nieuwe gemcentcgasfa-
briek. Aanw. 5 Maart, tc 11 uren. 

••ItfjcuHplaat, door burg. en weth.: de levering 
van p. m. 600 M 3 gewasschen grint. 

Dauderdag, 11 Haart. 
at.-Annaparachle, te 11 ureu, door het dijksbestuur 

vau Het Oud Bildt, bij J , van der Lei j i hot makeu 
van een steenen hoofd of dam, ter vervanging der 
naai- en kistwerken van het zoogen. Stateahoofu, ter 
lengte van 450 M . Aanw. 8 Maart, te 11 uren. 

VHage, te 1 uur, door de comm. van bijstand iu 
het beboer der gomecutegasfabriek: dc levering vau 
25,000,000 K G . Engelsche eu 600,000 K G . Schotsche 
kolca. 

Tcrnaard, to 1 uur, door het dijksbestuur vau don 
Ternaardcrpolder; het verhoogen cu verzwaren vun deu 
Tcrnaarderpoldcr-zcüdijk, ter lengte van p. m. 3500 
M. beuevcus het deui|>on van dc bestaande- eu het 
graven vau eeue nieuwe bermsloot. Bestek ligt ter 
inzage bij den architect G . Keuning, te Tornaard. 
Aanw. 10 Maart, te 12 uren. 

Haarlem, te 2 ' / i uren, door het ministerie vau wa
terstaat en/.., aan het gebouw van het prov. best.: 
het itanleggon van werkeu tot verdediging van het 
itrand benoorden PclLcu. Aanw. 6 Maart- Raming 
f 77,000. 

Vrijdag, VI Haart. 
woerden, tc 10'/, uren, door burg. cn weth. van 

BarMoutswaarder, tor secretarie, Voorstraat A 267: 
het 'uwrii van eene school voor 120 kindcruu, met 
bijleicriug van het schoolamoublemeut, cn eeue on-
dertt ijzerswoning tc Barwoutswaardcr. Aanw. S Maart, 
te 1 uur, door den urchitcct N . A . Swancnburg tc 
Woerden, wanr ook iul . tc bckoincu zijn. 

I.r«nlngcn, te 12 uren, door het prov. bestuur: 
het vernieuwen van do voste brug, genaamd de Roodc 
T i l , over hot Buiten-Nicuwediep, in deu weg van 
Marteusbook naar Wiascboteu. Aauw. 5 Maart, te 
12 uren. 

Ilrdeaaavaart, tc 12 ureu, door burg. en weth. van 
Averoeat, in het Hotel Steenbergen: uc levering vau 
ongeveer 300 M 3 berggriut en 500 M 1 riviergriut. 

Leeuwarden, te 1 uur, door het ministerie van 
waterstaat onz., aan bet gebouw van het prov. best.: 
het maken van een peilput eu gebouwtje met toelei-

diagsbuizcu voor eene zclfrcgistrccronde peilschaal 
te Staveren. Aanw. 0 cn 8 Maart. Raming /5350 . 

Zaterdag, IS Maart. 
Maaselt, te 12 ureu, door burg. en weth.: het op-

hoogen cn verbrceden, met bijbehoorende bagger- en 
aardwerken, van een gedeelte dijk te Hasselt, bekend 
als de Turfmarkt. 

rt recht, te 1 uur, door burg. en weth.: de levering 
van 300,000 H L . Engelsche gaskolen voor de stede
lijke gasfabriek. 

Utreeht, tc 2 ureu, door het prov. bestuur: het 
driejarig onderhoud '80—'82 van den Krommc-Riju, 
Cothi rgnfl cn Minstroom. In l . bij deu hoofd ingenieur 
cn den ingenieur van den waterstaat in bet 8c district 
en bij den prov. opzichter H . T. Verkerk, te Utrecht. 
Aanw. 3 dagen vóór de besteding. 

Hui->i ..ni, bij den secretaris J . Binkes van Wou-
scradccls-Zuiderzecdijken: lo . het uitruimen, met den 
aankleve van dien, vau dc bestaande tille te Piaam, 
on het daarvoor iu de plaats houwen van eone vaste 
houten brug met 3 openingen, cn eenige herstellingen 
aan dc Idscgahiiiziimer en Douiabuurstcrbruggen; 2o. 
het verdiepeu door uitbaggering van een gedeelte 
dijkvaart, over eene lengte van p. m. 1S'J5 M . Aanw. 
door den dijksopzichter A . Kool , te Gaast. 

Maandag, fft Maart. 
Maastricht, Ie 10 uren, door het ministerie van 

waterstaat enz., aan het gebouw van bet prov. best.: 
het makeu van paalrcgclwcrk met steenglooiing laugs 
dc kanaiilboorden der Zuid-Willemsvaart boven sluis 
uo. 10, ia dc gemeente Weert. Aanw. 8 en 10 Maart. 
Haming /*'J800. 

Amaterdam, tc 11 ureu, aan hot Koloniaal Eta-
blissomcat: de levering van verschillende benoodigd-
heden, in 33 perceelen, als: Newcastle steenkolen, 
smecdkolcn, zerken eu vloertegels, marmeren vloer-
11-eut n, ijzeren neuten, koper in bladeu cu koperen 
spijkers, zink, ijzcreu spijkers, diverse gereedschappen, 
heiblokken, tliverse messen, glasruiten, diverse hout
soorten, houten kisten, enveloppen voor telegrammen, 
siguaalhoorns, blank linnen, blauw ea grauw lianen, 
springzeildoek, vlaggedoek, brandewijn, was cn was-
schijven, verfwaren, olie on traan, algemeene behoeften. 

Buaaum, tc 12 uren, door den architect-ingenieur 
C. Muijskeu (vau Amsterdam), io het Hotel-Horstiug: 
het bouwen vau eene kunstzaal met palmhuis, koets
huis met stalling eu koetsiers won ing, voor P . Langer-
huizeu L z . , op hot landgoed „Crailoo" oader Huizon. 
Aanw. S Maart, te )(i uren. 

Rangen, tc 12 uren, door burg. en wetb., ten her-
berge vaa Coustantinus van Dongen, op de Vaart : 
het bouwen vau eene openbare school met onderwij-
zerswoninz. Inl . bij den architect Adr . vaa Dougcu 
Coastz., aldaar. Aauw. le 10 uren. 

H e i n , te uren, door de commissie van beheer 
der stedelijke gasfabriek: dc leveriag vaa oageveer 
55,000 H L . Engelsche gaskolen. 

Hangen, te 5 uren, namens 11. Roseuboom, tea 
herberge van JoliauucH van Dongen: het bouwen van 
een groot woon- cu winkelhuis. Iul. bij den architect 
Adr. vaa Dongen Constz., aldaar. Aanw. te 3 uren. 

Waenedag, 17 Maart. 

Blnncn-Hacrdljk, te 11 uren. door het hestuur 
van den Roijalenpolder onder de gemeente Zwaluwe, 
ten huize van J . Sprangers: l o . het leveren, stellen 
en in goede werking opleveren vau een horizoutaal 
werkend stoomwerktuig met hcrel-ccutrifugaalnomp, 
stoomketels cu verdere aanhoorigheden. 2o. de ge
bouwen voor de plaatsiug van dc genoemde machiue, 
pomp en stoomketels, schoorsteen, steeokoleaberg
plaats, machinistwoniug cn verdere bcaoodigde werkeu, 
beiiev.ii> bet graven van eeuige waterleidingea enz. 
Iul- bij den arcliitect J . Paul, te Zevenhuizen. Aauw. 
5 Maart, tc lO'/i uren. 

'••Hage, tc 12 uren, door het ministerie van water 
staat euz., teu dionste der Staatsspoorwegen: lo . het 
maken van 7 steigers met plankier, moer-enstoppaleu 
langs de noordzijde van net middelgedeelte van het 
ceutraal-pcrsoneustation tc Amsterdum. l u i . bij den 
hoofdingenieur te Amsterdam. Aanw. O en 10 Maart, 
te 11 ii i-i-11. Ramiug /168.400; 2o. het maken van 
steuupijlurs eu beveiligingswerken voor de draaibrug 
over de Zaan te Zaandam. Inl . bij den eerstaanw. 
iugenieur tc Hoorn. Aanw. 9 cu 10 Maart, te 12 
ureu. Raming/36 ,300; 3o. het makeu vun eene dub
bele wachterswoaing bij de brug over het Wester
kanaal te Amsterdam. Inl. bü den hoofdingenieur tc 
Am sterdam. Aanw. S en 'J Maart, te 11 uren. Ha
ming f 'J400. 

Uandcrdag, 18 Maart. 
Mijdrecht, tc 0 uren, bij W . A . Snoeck: de leve

ring van ougevoer 410 M 3 grint eu ongeveer 450 M 1 

koolasch, voor de wegen. 
Maandag, IX Maart. 

Hardrechl, te 12 uren, op bet raadhuis: de voort
zetting der werkeu ten dieustc van de nieuwe los- eu 
laadplaats, in verbinding met don Staatsspoorweg, aau 
den 's-Gravendoelschedijk, aldaar. Aanw. 20 Maart, 
to 2 uren. 

Amaterdam, te l ' / j ureu, door de H o l l . IJzeren-
spoorwegmuutschappij, in Het Vosje: het houwen van 
eenu locomotïevenloods met aanbouw voor smederij, 
magazijn enz., op het statiunstorrein te Leiden. Inl. 
op bet buruuu van tien ingenieur vau deu weg. Aanw. 
9 Maart, te 11 uren. Raming / 20,600. 

Oinadag, IS Maart. 
Alkmaar, te 12 uren, op het raadhuis: lo . het 

vergrooten der opoubarc school voor meisjes. Raming 
/ 3 4 0 8 ; 80, het maken ccner ophaalbrug over de Oude-
gracht bij de Kcctgrncbt. Ramiug ftVAb'A; 3o. het 
afgraven van een deel der Vest bij dun Molen De 
Wolf, dempen cn rioleereu der kcetfcolk, makeu van 
een nieuwen walinuur en bouweu ccucr tusschen- en 
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normaalschool voor 291 kinderen- Raming ƒ39,443. 
Bilj . inz. 22 Maart, vóór 12 uren, 

Barteeiati *~ Maart. 
l i i i iu i i i - rr . tr 2 nrcn, door den rentmeester der 

dom ei o vorderen van Z. K. II. Prins Fredcrik der Ne
derlanden, tcu raadhuizc aldaar: het doen vau ver
nieuwingen cn herstellingen aan onderscheidene ge* 
houwen onder Klundert. 

\ \ iMi i - i l . i t . 31 Haart. 
'a-Sage, tc 12 ureu, door het ministerie van water

staat ens., ten dienste der Staatsspoorwegen: het 
maken cn stellen van den tweeden bovenbouw voor 
dc brug over de Linge te (ïrldennnlscn, ten behoeve 
van den spoorweg Dordrecht — Kist. In l . hij den 
eerstaanw. ingenieur L . J . Kcspcr, te (iorinohcni en 
den scctieingenicur B. A. A . Decnik, te Leerdam. 
Aauw. 23 tui 84 Haart, telkens te 12'/. turcn. Raming 
/115,200. 

veer i April I H M » . 
V-llnRc, bij burg, cn wetli.: do levering, hetstctlen 

cn ged. een jaar onderhouden van con stoompomp-
wrrktuig met toebchooren, ten dienste van de 's-Gra-
vcu liaagsclic duinwaterleiding. Inl. Maandag, Woens
dag 
het bureau der duinwaterleiding. 

In den l*«p YMII Nrptcmber. 
Door geïnteresseerden in dc straatwegen tusschen 

Rotterdam cn Dclfshavcn, en Dclfshavcn naar Schie
dam: bet onderhoud dier wegen. 

•p lalr-r le bepalen datum. 
ni t r i i r r i ' i i i , door het bestuur der sociëteit P c Vrij

heid: het maken van ccnigc verbeteringen in den 
dienst der societcitsznal en dc bovcngclcgcn kastelcius-
wouiug, iu liet gebouw aau het Stccgovcrsloot. In l . 
bij den architect II. W . Veth. 

Vrijdag van elke weck, van 1—4 uren, aan 
i dc 

Alloop van Aanbestedingen. 
MaesnNMn), 7 Febr.: het houwen eener arbeiders

woning; ingekomeu 10 bilj., als: 
J . Oosterhof, te Kollum, f 049 
K . do Vries, „ Eostrum, „ 575 
O. II. v. d. Veen, „ Augustinusga, „ 528 
H . Mccrsma, „ Kollum, „ 525 
J . Ruhliuis, „ Buitenpost, „ 49S 
J . Pijnakker, „ Kollum, „ 497 
D . v. d. Meer, „ Kootstertille, „ 489 
Q. Boersma, „ Kollum, ,, 4SS 
J . Miimertsma, „ Drogoham, „ 4S2 
Z. D . v. d. Meer, „ idem „ 488 
gegund. 

<; rottingen, ':< Febr.: dc levering van stcenkolon 
aan de gasfabriek; gegund aan It. llagedoorn cn Zu., 
te Amstcrdnrn, Bells Primrose, a ƒ 0 . 0 0 5 . 

!H(..Annnpnr»rlile, 9 Febr.: dc verbetering van dc 
Koningstreek tc Oudcbützijl; ingck. 4 bilj., als: 
W . T. v. d. Veer, tc Marsum, ƒ 1115 
F . Puhou i , „ Oudcbützijl, „ 10S2 
H . J . Streekstra, „ Hallum, „ 1029 
T. M . Kingma, „ St.-Annapar., „ 992 

Gieterveen, 10 Febr.: het bouwen cener behuizing 
voor T. Dijkhuizen, aldaar; ingck. 12 biljetten, ala: 
L . Swiers, tc Gictorvccn, ƒ 2S00 
F . Kamminga, „ Wildorvauk, „ 2740 
L . l lekmau, „ Stadskanaal, „ 2700 
( i . Steentjes, „ Wildervank, „ 2025 
L . Fimmmga, ,, Anncrv. Kanaal, ,, 2000 
P . Luitjes, „ Stadskanaal, „ 2590 
F . Vos, „ idem „ 2525 
H . Rakker, „ Gass. Nijvocn, „ 2505 
L. Alfring, „ idem „ 2198 
J . Pranger, „ Stadskanaal, „ 2428 
J . Linzel . „ idem „ 23S0 
L . K . Mocrtcns, „ Gieten en 

B . E . Kliphuis, „ Anuerv. kanaal, „ 2329 
gegund. 

i ' c i i i - . 10 Febr.: het verven der kerk; gegund aau 
B . Steinïort, te Fraucker, voor ƒ175 . 

.spankeren, 11 Febr.: het vergrooten van dc cate-
chiaeerkamcr, onder beheer van den architect M . K . 
Smit; ingekomeu 8 bilj., als: 
H . Stolteuborg, te Dieren, / 449.59 
L . Enklaar, „ idem „ 448.48 
A . R . Schoonnmu, „ idem „ 442. 
G. v. d. Velde, „ Brummen, » 435. 
J . Stciufoort, „ Dieren, „ 435. 
R. Wocstcncnk, „ Drummen, „ 431.49 
J . de Wit , „ Dieren, „ 419. 
A . Klauderman, „ Brummco, „ 377. 
gegund. 

• I i i i a n s , 11 Febr.-. do levering aan de gemeente 
vnu 10,000 stuks keien; gegund aan T. J . Smits Jz., 
tc Dordrecht, a ƒ 6849 per 1000 stuks. 

l a s a i i l l l i t , 11 Febr.: de levering van 300 stère 
maradam en 100 stóre grint; gegund: J . G. Nugteren, 
te Schoonoord, macadam a /"6.05, T. II, Thomassen, 
te Nijmegen, grint a ƒ3.29 per stère. 

Hreda, 18 Febr.: hot bouwen van 2 winkelhuilen 
met bovenkwartier voor G. L . 1'. Neeteson aldaar: 
metselwerk ingek. 3 biljetten als: 
J . Mol , tc Breda, / 3S00 
J . Voogd, „ idem „ 3700 
P. Kcssel, ,, idem 3540 

timmerwerk ingck. 5 bilj., als: 
A . Pielen, te Breda, ƒ 3478 
A . Oomen, „ idem „ 3170 
M . v. d. Akker, „ idem „ 3018 
G. Veldkamp, „ idem » 27S0 
massa: C. van Blerk, tc Deur, voor ƒ0137 . 

• w e l l o , 12 Febr.; het bouwen van ccn paardenstal 
met koetshuis, onder beheer van dc architecten Koch; 
geguud uau A . vaa den Deld, te Zwolle, voor ƒ5549. 

Kuurlou , 11 Febr.: het bouwen van ccn woonhuis 
c. a. aldaar, onder beheer vau den bouwkundige 11. 
Enklaar; ingck 4 bilj., als: 
G . J . Lusink, tc Ruurloo, f 7934 
L . Marsinau, „ idem „ 7797 
A . Beijers, „ Lochcm, » 7747 
A . J . Jausen, „ Barchem, » 7382 
gegund. 

iiooi i-riuiiii I') Febr.: het vernieuwen der kaaibe-
schooling op de Staart; minste inschr. was W. Koolc, 
te Zierikzee, voor f 1558. 

Ovirlouii, 10 Febr.! het bouweu eener pastorie, 
onder beheer van den architect J . Bcuijsscu; iugek. 
10 biljetten, als: 
P. Dijks, le Holtlices, ƒ 5145 
K . de Bats, » Overloon, ,, 5199 
I I . Wijnhoven, » Vcnraij, » 5109 
A . Janssen, m Boogen, „ 4970 
A. Penuiugs, Kcssel, 4943 
.1. van Os, „ Bembeek, „ 4890 
E. Qideaboveu, Venroij, 4880 
Cruris M Vierlingsbeek, „ 4873 
J . Verleek. »> Kcssel, „ 4060 
A . Kortings, „ Aijeu, „ 4489 

Leemten» , 17 Febr.: het afbreken der oude pas
torie cn schuur cn het bouwen van oenc nieuwe 
pastorie cu bijschuurtje; ingek. 22 bilj., als: 
K. Nieland, tc Wirdum, ƒ 10,580 
B . Wester, „ Uithuizcrmccdcn, „ 9,849 
II. Dijkman, „ idem „ 9,827 
J . Swart, -i idem „ 8,049 
F. Dieters, „ Kroddeburcn, „ 7,923 
J . Buurkes, „ Noordhrock, „ 7,719 
11. van Schijnde], „ Delfzijl, „ 7,626 
J . Hemmel, „ Zeerijp, „ 7,563 
F. Voltmsn, „ Leermens. „ 7,520 
J . L . Holtman, „ Loppcrsum, „ 7,411 
C. Hangnlhrock, „ 't Zandt, „ 7,200 
O. van Pijken, „ Stedum, ,. 7,195 
11. Bos, „ Uithuizcrmccdcn, „ 6,980 
B. Korthuis, „ Spijk, „ 0,957 
A. Medendorp, , , ' tZaudt , „ 0,865 
B. van Eerden, „ Ten-Post, M 6,784 
J . Pestman, „ idem „ 6,779 
W. Scheltcns, „ Bierum, „ 6,004 
P. Wildcboer, „ Garrclswccr, „ 6,457 

J . Wildcboer, „ Opwierda, „ 6,149 
Th. Wildebocr, „ Krewcrd, „ 5,9S0 
II. Haan, „ Leermcus, „ 5,777 

Vries, 18 Fobr.: l o . het bouwen van cenc nieuwe 
ichool en ondcrwijzerswoning te Buune; iugek. 5 
bilj., als: 

C. Hülcbrands. ƒ 875 
A . Hangelbroek, „ 867 
H . Holthuis, „ 8 1 9 
A . Zwavingy 698 
II. Hooijema, „ 595 

2o. dc levering der dnartoe benoodigde bouwma
terialen; ingek. 7 bilj., als: 

C. Hillebrands, ƒ 2799. 
L . Veunink, „ 2647. 
G. Boclens, „ 2621.56 
P. Westerdijk, „ 2599.86 
L . Faber, „ 2539. 
J . van Bon, „ 2495. 
II. P . Gcertscma, „ 2424. 

3o. de levering dor benoodigde ijzerwerken; ingck. 
5 bilj-, als: 

E. Klinkhamer, ƒ 524. 
II. Aliug, „ 523.80 
R. R . Staal, „ 494. 
R. L . Staal, „ 480. 
J . van Houten, „ 434. 

4o. dc verf- cn glazenmakers werken met bijlevering 
vaa glas on verfstoffen; 1 bilj. ingck. van J . Pekkcr, 
voor ƒ 3 3 2 . 

5o. de levering vau 41 schoolbanken (Amerikansch 
model), borden ou kasten; ingek. 9 bilj,, als: 

H . Winters, ƒ 61G._ 
G. Wasseus, „ 040.70 
II. Bcnnink, „ 541.99 
G. Bocleus, „ 509.34 
II. Praaijer, „ 504. 
P . Timmer. „ 4S8.8S 
A . Hangelbroek, „ 398. 
H . Holthuis, „ 384. 
C. Hillebrands, „ 373. 

Haarlem, 18 Febr.: het bouwen van een nieuw 
koffiehuis mot bovenwoning op het Zuider-Buitcn-
spaarno, ouder beheer van uen architect D. E . L . van 
den Arend; ïngok. 7 bilj-, als: 
P. Verhogen cn 

II. van 't Wout, te Haarlem, f 4990 
J . van ServcIIen en 

J . Gubels, „ idem „ 4980 
Gebr. Vau Niel , „ idem „ 4900 
J . J . Verhagen, „ Haarlemmermeer, „ 4S8Ö 
W. F . Verrijk eu 

A . P. Ridder, „ Haarlem, „ 4747 
A . Captein, „ idem „ 4663 
J . H . Daudeij, „ idem „ 4584 

Wartïim, 18 Febr.: bet bouweu van een nieuw 
voorgebouw en eene vertimmcriiig van het bestaande 
middelgebouw, voor de boerderij van T. P. Schatten-
burg, te Den Andel, onder beheer van den architect 
A. Klazes Bijlsma; ingekomen 9 bilj., als: 
II. T. Kremer, te Warfum, ƒ 7987 
II. Kilcrs, „ Bedum, „ 7200 
J . Borgman, „ Tinallinge, 0900 
K. R . Danhof, „ Bafloo, w 6850 
II. Martini , ,, Warfum, ,, 6700 
H . Nieland, „ idem „ 6637 
II. Lefferts, „ Uskwert, „ 6491 
II. Scboe, ii Uithuiscn, „ 6487 
L . Los, „ Bedum, „ 6485 
gegund. 

i io rdr r f iu , 18 Febr.: de levering van ongeveer 
66,000 H L . Eng. gaskolen, voor de gemeentegasfabriek; 
gegund aan W. Horon en Zn., te Rotterdam, Wear-
moutb, ii /"0,63 5 per H L . 

ftf-hagen, 19 Febr.: de vergrooting der gemeente
school; ingek. 5 bilj., als: 
D. Kramer, te Schagen, ƒ 14,350 
J . Selderbcek, ,, idem „ 14,277 
J . Bakker, „ St.-Maartcn, „ 13,631 
K . Blom, „ Schagen, „ 12,929 
G. Diguum, „ idem ,, 12,825 
gegund. 

sniiicie, 19 Febr.: het verbouwen dor pastorie van 
de Christel. Gercf. gemeente; iugek. 7 bilj., als: 
H . Winters, te Assen, / 3597. 
E. Grocuink, „ Steenwijk, „ 2449. 
R. Holman, „ Smilde, „ 2233. 
J . Wijkcl, „ idem „ 2241. 
J . Ijammerts, „ idem „ 8075. 
P. Boerhof, „ idem ,, 1945. 
J. W. dc Vries, „ idem „ 1832.50 

'••Hearh, 20 Febr.: Jo. hot afhalon, vervoeren ou 
plaatsen van 30 kanonnen als meerpalen aan de harens 
te Willemstad en te Moerdijk; minste iuschr. was 
C. de Groot, te Willemstad, voor ƒ690 . 

2o. het dichten van de gateu in den prov. weg 
VBosch—Vlijmen, en het maken van eene noodbrug 
over do Hamsloot of Doode-Weteriug; minste iuschr. 
was A . dc Leeuw, te Cromvoirl, voor ƒ 2 6 8 8 . 

Almelaa, 20 Febr.: het bouweu vau bijzondere 
Bcholcu; ingek. 14 bilj., als: 
E. Scholteu, te Almeloo, ƒ 11,746 
C. E . Eckhardt, „ idem „ 11,577 
W . J . Kolkort, „ Deventer, „ 11,480 
J . II. Krabshuis, „ Almeloo, „ 11,300 
E. Eshuis, „ idem „ 11,246 
B. Vixsebozso, „ idem ,, 11,116 
J. A . Ter Beek, „ idem A 11,023 
K . M . Spoor, m idem „ 10.728 
J . Kikkert, » 'dem „ 10,700 
J . II. Vos, m idem „ 10,680 
M . Westenberg, » idem „ 10,620 
J . Kampbuis, „ idem „ 10,497 
F. Nijhoff, » idem „ 10,477 
II. Meijer eu Koers, M Wierden, „ 10,263 
gegund. 

„ Kuinrc, „ 17,993 
„ Kocverden. „ 17,845 
„ N.-Amsterdam, „ 17,170 
„ Zwollo, n 10,425 
„ Kocverden, „ 16,190 
„ Zwolle, „ 15,555 

'••Hnae, 20 Febr,: het onderhouden van- cn het 
doen van eenige herstellingen nan het Rijkspostkantoor 
tc Harlingen, god. '80—'82; ingekomen 8 hilj., als: 
J . Langcnliout, te Harlingen, ƒ 1264 
D . v. d. Zee, „ idem „ 1213 
T. Boonstra, „ idem „ 1185 
J . Torenbeek, „ idem „ 1100 
D. v. d. Moor Jr . , „ idom „ 1099 
S. A . Bergsma, „ Franelter, „ 1085 
G . Sipkcs Spoclstra, „ Harlingen, „ 1082 
W . Vellinga, „ idom „ 1044 

I w e l l e , 20 Febr.: het maken van een grintweg 
langs dc Luttcrhooldwijk, vau dc grens der prov. 
Ovcnjsol af tot Kocverden; ingek. 7 bilj., als: 
B. W. dc Blócourt, tc Koeverden, / 18,170 
R. Cammaa cn 

R. Flcddcrus, 
M . Wccrdmau, 
R. Postma, 
P . Hei l , 
A . J . Woltersom, 
J . Willighagen, 
gegund. 

ii<Mt«knr«|n-i, 20 Febr.: het bouwen cener woning 
met herberg cn kolfbaan tc Hoogkarspcl voor St. 
Bakker, onder beheer van den architect K. Swager-
man; ingck. 10 bilj., als: 
K . Kooiman, tc Andük, ƒ 9411 
W. Molenaar, ,, Wostwoud, „ 9170 
O. Kecrsomakcr, „ Hoogkarspcl, „ 9098 
H . Nooij, „ Westwoud, „ 8940 
S. Botman, „ Bovenkarspel, „ 8958 
J . Boos, „ idem „ 8822 
Z. Hoek, „ Hem, „ 8748 
J . Nieuwstad, „ Beets, „ 8700 
J . N . Vlaming, „ Hoogwoud, „ 8674 
D . Nicuwcnboer, „ Venhuizen, „ 8200 

Niadelburg, 20 Febr.: het maken van ccn pcilput, 
terp on gebouwtje voor een zelfrcgistreercnde peil
schaal tc Borselen; ingek. 2 bilj , als: 
J . Elcnbaas, te Bruinisse, ƒ 11,675 
J . L . Koolc, „ Neuzen, „ 8,730 

i . i - i t ini , 21 Febr.: het onderhoud, ged. '80, van dc 
sluizen, bruggen cn waclitorswoningcn langs don Rijn, 
en van het gebouw voor waarnemingen tc Ondc-We-
tcring, vau het hoogheemraadschap Rijnland, in 8 
perc; minste inschrijvingsommen waren: perc. 1 ƒ 5 8 , 
perc. 2 ƒ87 .75 , perc. 3 ƒ 2 3 3 , perc. 4 ƒ 290, perc. 5 

ƒ 8 9 , perc 6 ƒ 7 9 , pen. 7 / 143, perc. 8 ƒ 1 8 9 . 

workum, 21 Febr.: het bouwen cener boerenhuizing 
voor S. Haagsma; ingck. 11 bilj., als: 
Wed. Schrale, tc Warns, / 20,487 
K. Wiggcrts, „ Hindeloopen, „ 20,300 
R. Dijkstra, „ Workum, „ 19,548 
V. Postma, n Woudsend, „ 19,172 
J . Ricnslra & J . Groenhof, „ Workum, „ 18,992 
L . vau Noord, „ Lemmer, „ 18,745 
R. v. d. Weide, „ Wons, „ 18,084 
A. Spijksma, „ Parrcga, „ 17,320 
J . Schaper, M Workum, „ 17,223 
G. Visser, „ I.llst, „ 10,987 
T. en W. Boorsma, „ Hichtum, „ 16,666 

tnis i i -rdni i i . 23 Febr.: het uitroeren van dc ver
eischte werken voor het inrichten van het voormalig 
Oudc-mannenhuis tot universiteit; miuste inschr, was 
J . Pool, tc Amsterdam, voor ƒ32 ,736 . 

2o. het verbouwen van het hoofdgebouw in den 
Hortus Botanicus; minste inschrijver was J . N . Schel
tema, tc Amsterdam, voor ƒ15,490. 

3o. het maken van oen bibliotheekgebouw op het 
torrcin nchtor het tcgeuwoonlige universiteitsgebouw 
op den Singel; minste inschr. was J . van Leeuwen, 
to Amsterdam, voor ƒ 49,974. 

ld. het maken cn stellen van ccn verplaatsbaar 
schoolgebouw op de Noordcrmarkt; minste inschr. 
was W . Meijer, te Amsterdam, voor ƒ 8 9 8 0 . 

'••Hage , 24 Febr.: voor de levering van houtwaren 
bij de directie der marine te Hcllevoctsluis waren 
minste inschrijvers: 

lo. wagenschot, H . J . Plaut eu Co., tc Schiedam, 
voor r*9330; 

2o. Riga-masteu, J . Bondix cn Zn., to Amsterdam, 
voor f 4004: 

3o. Noordscke houtwaren, C. cn A . Cost, te Am
sterdam, voor ƒ 6 3 7 . 5 0 ; 

4o. Riga-dekdelcn, H . J . Plant cn Co., voor ƒ 1 3 0 0 ; 
5o. grenen balk- on Noordschc deleu, A . Sligchcr 

en Zn., te Monnikendam, voor ƒ 5190.21; 
6o. grenen ribben, A . Vos Rz., te Helder, voor 

/ 9 9 1 ; 
7o. schrooten cn latten, J . W . Kraemer, te Rot

terdam, voor ƒ 2 3 7 0 ; 
8o. vuren on deunen delen, A . Vos Rz., voor 

/ 4880.90; 
9o. idem ribben, schrooten on latten, Eindhoven en 

Zn., te Zwolle, voor ƒ2647; 
lOo, iepen en csschen platen, geen inschrijvingen 

ingekomon. 
Kon.r.i . in,, 24 Fobr.: de levering van 320,000 K G . 

Engelsche eu 80,000 K G . Duitsche gaskolen; ingek, 
3 blij., als: 

W. Hoven cn Zn., te Rotterdam: Engelsche / 8 . 0 5 , 
Duitscho ƒ 1 0 . 4 8 ; 

A . van der Leeuw cu Zn. cu Co., te Rotterdam: 
Engelsche Z8.33 en /"S.4S, Duitsche ƒ 9 . 1 4 ; 

D . G . Bingham, te Rotterdam: Duitschc r~7.S5*. 

Harderwijk, 24 l'eljr,: het amoveeren en opbouwen 
ccucr stokerij met do fundamenten der retortovens; 
ingck. 7 bilj., als: 
J . W . Blociiiendaal, te Harderwijk, f 2599. 
P . von Munching, „ idem „ 2598.99 
E . G. Kok, „ idem » 2530. 
J . II. Rouwcnhorst, „ idem „ 2520. 
J . Kok, „ idem „ 2515. 
J . 1). Raaijeu, „ idem „ 2395. 
C. G . Kok, „ idem „ 2491.90 
Raming „ 2600. 

perc. 1, ij/.-reti dakwerk; ingck. 6 bilj., als: 
H . Dalhuisen, tc Kampen, ƒ 2250 
1). von Munching, „ Harderwijk, „ 2095 
J . Kok, „ idem „ 20S0 
H . Saagcr, „ idem „ 1914 
L . J . Enlhovcii, „ *s-llage, „ 1737 
Van Dorsscr cu Terhorst, „ Dordrecht, „ 1435 
Raming „ 1680 

perc. 2, condensor, afsluiters cn bijpassen; ingok. 
3 hilj., als: 
R. W. H . Schmidt, te Amsterdam, ƒ 1290 
L . J . Eutboven, „ 's-Hoge, „ 1094 
C Klep van Vclthovcn, „ Tilburg, „ 994 
Raming „ 1200 

perc. 3, klimpijpen met toebchooren; iugek. 3 bi l 
jetten, als: 
C. Klep van Velthoven, tc Tilburg, ƒ 843 
B . W. II. Schmidt, „ Amsterdam, „ 820 
L . J . Entboven, 's-Hage, „ 572 
Raming „ 650 

perc. 1, 2 cu 3 in massa; ingek. 4 hilj., als : 
Van Spali cn Vau don 

Heuvel, tc Alkmaar, ƒ 3937,68 
Schrctlcn en Co., „ Leiden; „ 3500. 
L . J . Ent hoven, „ 's-llage, „ 3345. 
II. Oostcrbrock en Zn.. „ Gorinchem, „ 3323.56 
Raming „ 3530. 

Brummen, 25 Febr.: lo. de verbouwing tot ge
meentehuis van het huis „De Bcclhorst", aldaar; i n 
gekomen 3 biljetten, als: 
G. Boerstoel, tc Brummen, ƒ 2549 
A . Klandcrman, „ idem „ 2tl1.) 
H . A . Welsing, „ idem „ 2430 

2o. du verbouwing van het daarnaast gelegen koets
huis tot bode- eu vcldwachtcrswoning; ingekomen 
6 bilj., als: 
A . Klauderman, tc Brummen, f 1499. 
J . Smcordijk, „ idem „ 1394. 
G. Boerstool, „ idem „ 1377. 
H . A . Welsing, „ idem „ 1376. 
G. J . Booscwinkc], „ idem „ 1315. 
R. Woestenonk, „ idem „ 1211.45 

3o. bot van-buiten-verven van het huis „ D e Beel-
horst"; ingek. 4 bilj-, als: 
A . Klauderman, te Brummen, ƒ 239. 
G. Boerstoel, M idom „ 239. 
M . Wassink, „ Doesburg, , 837.59 
R. Woestcncnk, „ Brummen, „ 197.85 

Gegund: perc. 1 aan H . A . Welsing voor ƒ 2 4 3 6 ; 

Sere. 2 aan G. J . Bocscwinkcl voor ƒ 1 3 1 5 . 3 0 ; perc. 
aan R . Woestenonk voor ƒ 1 9 7 . 8 5 . 
Ami l e rdam, 25 Febr.: hot bouwen van 3 boven

huizen met onderpui, voor rekening van M . LoboJ r . , 
ouder beheer van den architect J . Davcrman Hz.; 
minste inschr. was J . G. Schaaf, te Amsterdam, voor 
ƒ 7440. 

'••Hagr, 25 Febr.: hot dempen van een gedeelte 
der Prinsengracht cn het leggen van ccn riool door 
die demping, met verbonden werken; ingekomen IS 
bilj., als: 
F . Colson, te ' s l l age , ƒ 38,000 
A. R. Rutgers cn Co., „ idem „ 30,500 
H . Jon gen burger, „ Waddinksveen, „ 36,363 
Tom en Van Bergen 

Henegouwen, „ 's-Hago, „ 35,032 
.1. Verkoren, „ Voorschoten, „ 35,487 
M . L van Spanje, „ 's-Hago, „ 35,000 
P. II. Volker, „ Sliedrecht, „ 33,900 
W . F . Roasveldt, „ 's-Hage, „ 33,333 
K . Haasnoot, „ Katwijk a/Zee, „ 32,900 
C. Bos As. , „ Dordrecht, „ 32,500 
L . de Itooy, „ VHage , „ 32.000 
P. P . Seret, „ Sliedrecht, „ 31,400 
C. Meijcrs, „ 's-Hage, „ 31,360 
C. Sterk, „ Heukelom, „ 30,450 
B . v. d. Weerden, „ Amsterdam, „ 29,830 
W . P. Tcciiwissc, „ 's-Hage, „ 29,300 
G. Koy, „ Rotterdam, „ 28,900 
II. dc Borst, „ Papendrecht. „ 27,410 
Raming „ 40,000 

ü i j m i ' H ' i i , 25 Febr.: het houwen van een woonhuis 
aan de Molenstraat voor Maurits, ouder beheer van 
den architect B. Brouwer; ingck. 3 bilj., a ls : 
Verburg, te Nijmegen, ƒ 9850 
Haspels, „ idem „ 9600 
Opsomer, „ idom „ 9396 
niet gegund, als zijnde boven de raming. 

Nijmegen, 25 Febr.: het maken van oen margarine-
boterfabriek voor Timmerman en Co., tc Nijmegen, 
ouder beheer van den architect Geysbeek Molenaar; 
ingek. 3 bilj-, a ls : 
L . W . Versprille, tc Nijmegen, ƒ 17,989 
C. A . v. d. Brand, „ idem „ 17,09!» 
G. Liofting, „ Arnhem, „ 16,273 
gegund. 

Nijmegen, 25 Febr.: het herstellen der doorbraak 
in uen Warddam van het polderdistrict Circut van 
de Ooij en het dichten van de doorbraak in dc Y.n-
merwardkadc nabij de Wardsluis boven Nijmegen iu 
don polder Circul van de Ooij; ingek 11 bilj., als: 
Van den Berg, te Panncrdcn, ƒ 6490 
Hoijink, „ idom „ 6470 
Tcrwindt, „ idem „ 6400 
Gebr. Peters, „ Nijmegen, „ 0400 
Van der Hoeven, „ Sliedrecht, „ 6250 
J . van Oijen Pz., „ Drcumel, „ 6250 
Van Dungen, „ Nijmegen, „ 6200 
Eijkclen, „ idem „ 6190 
V . d. Bogaard, „ Dreumel, 5267 
Van Wijngaarden, „ Nijmegen, „ 5250 
Uelzeu, „ Gent, „ 4295 
gegund aau Van Wijngaarden. 

Nijmegen, 25 Febr.: het bouweu van een villa aan 
den Nassausingcl voor Mr. P. Bijleveld, onder beheer 
van den architect B . Brouwer; ingek. 3 bilj., als: 
Haspels, te Nijmegen, ƒ 42,600 
Verburg, „ idem „ 41,290 
Opsomer, „ idem „ 40,641 
niet geguud, als zijnde boven de raming. 

'•-Hage, 20 Fchr.: het maken en stellen vau ecu 
ijzeren lichttoren voor de kustverlichting op Ameland, 
met deu aankleve van dien; minste inschr. waren .1. 
L . Nering Bögel cn Co., tc Deventer, voor ƒ54,332. 

Nrhirdam, 26 Febr.: minste inschrijvers voor de 
verschillende leveringen aan de gemeente waren: 

lo . Luiksche keien: Société anouvme des carrières 
de gres de Lustin Tailfer, te Brussel, a ƒ 7 6 . 4 5 ; 

2o- straatklinkers: H . de Ridder, tc Wageiiingcu, 
a ƒ 10.10 per 1000; 

3o. hsrdgrauw: H . J . Bosman, te Ro t t e rdam,» . 
ƒ15.95 per 1000; 

lo. houtwaren: W . Giesen, to Doesburg, massa 
ƒ 3594; 

5o. « i n t : W. Verheij, te Werkendam, a ƒ 1.65 
per M * ; 

Go. zand: G. Snocij, te Krimpen a/d IJse l , rivier
zand, it ƒ0 .00 , plaatzand, a ƒ0 .59 per a f . 

Willem-oord , 26 IVbr.: het bouweu van eeno drij
vende loods voor berging van 2 torpedovaartuigcu op 
het mariac-etabliasement; minste iuschr. wareu Gobr. 
Boon, te Heldor, voor ƒ 2 2 1 2 . 

E R R A T U M . 

In den afloop der aanbesteding van een ijzeren hek 
om JuilUshof tc \Y it gr II Inge II, voorkoiurnile 111 UO. 8, 
komen ouder de inschrijvers voor do heeren Gebr. 
Van der Worf, tc Leeuwarden, met ƒ 1 1 5 0 ; dit moet 
r i jn : ƒ l o a n 

(Jwlrukt hij G. W. VAN DER WIEL & O . te Arnhem. 

Vijftiende Jaargang. N f . 10. i Zaterdag 6 Maart 1880. 

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

V O O B 

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 . 
Het Weekblad verschijnt des Zaterdags. 

Het ekeaaossént kaarsagt vw>r het binnenland ƒ1.65 per 8 minden of 
wel bij vooruitbetaling zet gulden pat jnar. Afzonderlijke nouiuier» bij VOOT-
u:[l>r-tei: n_ 15 eent 

Alle stukkeu en advertent ién te adresseeren aan 

de Administratie tc Arnhem. 

A d v e r t e n t i é n u i t e r l i j k V r i j d a g a v o n d te b e z o r g e n . 

Advertentién vau 1 ü regels ƒ L — , daarhuveu 20 cent voor eiken rcfrel 
plaatsruimte cu 10 reut vuur ecu bewijsnummer. AilverUutieii Voor het bui
tenland 2ö rent per regel. 

D E D O O R B O R I N G V A N D E N ST. -GOTHARI) . 

A l heeft de tijding, die Zondag, den 89efl Fe
bruari , door dc tolegi-aaf" vci-spreid wenl , niets van 
een verrassing, en kon z i j , integendeel, dag voor 
dag en byna uur voor uur worden vooruitgezien, 
zij blijft niettemin belangwekkend. 

Om elf omn en vijftien minuten heeft een laatste 
inijnuiitploffing den slagboom van graniet doen val
len, die de ricbtingsgalerij van den St.-ftotbard nog 
in twee vakken scheidde, en de twee werkploegen 
van Goescheuen en Airoio nebben elkander nagenoeg 
in het midden van de onderaardsche gang ontmoet, 
de langste, die in de wereld bestaal. 

Zoo is dan de voltooiing van het werk verzekerd, 
vóór acht jaren ondernomen door een man van ge
nie en van hart, die er zijn leven en zijn geldelijk 
vermogen aan gewijd had. De held, wiens acht 
laatste jaren eeu onophoudelijke worsteling zijn ge
weest tegen moeilijkheden van allerlei aard, tegen 
hoffelijke bezwaren . die hij moest i uit/.ien en 
legen zedelijke bezwaren, tegen In-dekte vijandschap 
die hij geen enkele reden had om te verwachten, — 
is vóór den tijd op het slagveld besweken. Alleen 
hij ontbreekt heden aan de zegepraal, die zijn moed 
eu volhardende inspanningen heblien behaald, ten spijt 
valide oordeelvellingen en twijfelingen, die hem, bijna 
tot den laatsten oogenblik, hebben vergezeld, gelijk 
het koor der Oudheid de ongelukkige belden omgaf 
om hun de nederlaag enden ondergang te voorspellen. 

Maar hij hail vertrouwen in zijn onderneming, ru 
nooit is de moeóelooaneïd erin gealaagd de verstaalde 
ziel van dien arbeider binnen te sluijteti, een waar 
zoon zijner werkeu, een man van eer en plicht. A l 
is hij dan ook niet meer daar om Balie en Zwit
serland elkander de hand te zien reiken, dwars door 
de AJpenketen been, en is hem die groote vreugd ont
zegd geworden, toch zal de naam van Louis Favre 
verbonden blijven aan deze internationale onderne
ming, eeu der meest groot sche van onze eeuw cn vau 
alle eeuwen. Zijn aandenken zal iu de eerste plaats 
hun in de gedachte komen , die in dezen oogenblik 
worden InjeeiigeroejM'ii om deu "Utlstigen uilslag le 
begroeten; zijn naam zal nog bet laatst worden uit
gesproken in de te wisselen gelukwenecheu. Hij zal 
de afwezige held, maar de ware held van het feest 
zijn. dat de Maatschappij te Airoio heeft bereid om 
<le gelukkige ontmoeting van de twee gangen te 
vieren, die voortaan slechts één gang zullen zijn. 
En in de toekomst, gelijk nu, zal de naam vau 
Louis Favre even onverbrekelijk verbonden zijn mui 
de doorboring van deu St.-Gothard als die van Som-
ineiller aan de Frejus-tunnel en die van Ferdinand 
de Leaseps aan het kanaal der volken iu de landengte 
van Suez. 

Na hein komt de eer der behaalde uitkomst toe 
aan den ingenieur Bossi, eerst zijn vriend eu plaats
vervanger, daarna zijn opvolger. 

Wij kennen er nog meer, wier namen ons dierbaar 
zijn, voor wie deze dag een gedenkwaardige dag is. 
Maar er is er een, die zich vóór allen iu den geest 
dringt, die van deu hoogleeraar Daniel Colladon, 
raadgevend ingenieur der onderneming. Deze be
roemde geleerde heeft het eerst de gedachte opgevat, 
waarvan wij tegenwoordig de grootsehe toepassingen 
zien, de saanageperate lucht te bezigen om in de 
tunnels, inet de kracht die de boortoestellen iu be
weging brengt, de zuurstof aan te voeren, zoo noodig 
voor het leven der menschen eu de oiitplofling der 
mijnen. Zonder de toevlucht dezer uitvinding zou 
niemand eraan hebben kunnen denken, de Al|ien 
te doorgraven en de volken te vereenigen door on
deraardsche gangen van tien tot vijftien kilometer, 
liet is niet meer dan billijk te herinneren , wien 
de eer dezer schoone ontdekking toekomt, die, te 
goeder ure gekomen, aan de beschaving een barer 
machtigste werktuigen heeft verschaft. 

De verbeterde boortoestellen van den heer Tiirrettini, 
vervaardigd U dc werkplaatsen van Plaiupalais (bij 
Genève), hebben met andere werktuigen van gelijken 
aard de snelle voltooiing gemakkelijk gemaakt 

Wij kunnen bier niet al de helpers noemen. Velen 
hunner zijn niet meer daar, om van den gehoopteu 
uitslag te genieten. Meer dan één hunner heelt zijn 
gezondheid benadeeld eu zijn leven verkort gezien. 
Maar is het niet bet lot van alle groote dingen op
gebouwd te worden uit de tranen, den ondergang 
en het bloed der menschen ? Eu onder de werklieden, 
die aan dit gedenkstuk hebben gearbeid , waarvan 
zij noch voordeel uoidi roem oogsten, hoevelen hunner 
ontbreken nu als al de namen worden opgeroepen? 
Üc herinnering aau deze zedige slachtolfei-s, waarvan 
de geschiedenis inn.li den naam noch het aantal zal 
boekstaven, heeft ook haar plaats op dezen onver* 
getelijken dag. Hel is ongelukkig de eenige vol
doening , die bel mogelijk valt hun te schenken. 

W a l ook de OpouWingen mogen geweest zijn, de 
uitkomst is groot. en Zwitserland beeft het recht zich 
tc verblijden, nu bet door eeu slagboom, die onover
komelijk scheen, zich een nieuwe baan ziet openen, 
waarlangs de handel der wereld zich zul bewegen. 

li., ;t Maart, "SO. R. v. E . 
{Journal dc Genèvv). 

G E N E R A A L M O R I N . 

Dezer dager, overleed de Fransche generaal der 
artillerie Mor in , aau wien de ingenieurswetenschap 
veel te danken heeft. Aan de lijkrede van Tresca 
wordt hel vulgende ontleend: * 

Iu 1815 uit. de Polytechnische School gekomen, 
wijdde hij zich eenigen tijd aan de suiidsnijvei beid, 
maar keerde spoedig tot zijn arti l lerie-c|«uletten 
terug, die hem aan de school te Mclz Instaat stel
den zijn wetenschappelijker) aanleg met gunstiger) 
uitdug te oefenen, eerst als adjunct vau Poncelet, 
dien hij later met Piobert, artillerist gelijk b i j , aan 
de Académie moest terugvinden. Deze drie merk
waardige mannen waren als drie geesten onder één 
schild iu een ijverige samenwerking vereenigd. Pon
celet, de beroemdste der drie eu de ware grondvester 
van du toegepaste werktuigkunde, had meesterlyk 
dc baan geojiend. Piobert, meer teruggetrokken, 
maar niel minder zeker iu zijn theoretische opvattin
gen , had reeds Proiiy voorbijgestreefd door een 
eerste methode aan te wijzen die leiden moest tot 
het pi-oelbmIervindelijk meten van den arbeid. Mor in , 
de jongste der drie, minder vceleischeiid uit het oog
punt der analytische wiskunde, was echter veel prac-
lischer. 

Wat beefl h i j , voortzetter van Coulomb, niet een 
moeite liesteed aan het opsporen van de coetllcicnten 
voor de wrijving, het trekken van voertuigen, den 
stoot der weeke lichamen, dien der projectielen, de 
nuttige uitwerking van de voornaamste vergaarhnk-
keu voor vloeistoffen , coëfficiënten , waarvan de 
aanwending sinds toen en naar hem, maar eerst 
sinds toen, zoo gemeenzaam geworden is! 

Zijn dynamometer en zijn Aide-mémoirc heblien 
in hoogen graad bijgedragen tot ontwikkeling van 
de mechanische kunsten iu Frankrijk: zij beant
woordden werkelijk aan dc behoeften van een tijd-
jierk , waarop dc ware liegiuselen nog niet in hun 
juiste maat werden loegejiast. 

De Atdc-mémoirc, zoo populair in Frankrijk, is 
in vijf verschillende talen overgezet geworden. Voor1 

elk vraagstuk gaf dit boek de inderdaad practische 
oplossing. liet sloot zich bovendien, in zijn achter
eenvolgende uitgaven , nauw aau bij de I.econa de 
Mëcanigue ijénr'rale, voor de eerste maal iu het 
licht gegeven in 1840 eu weldra aangevuld door de 
deelen over de hydraulische motors, de pompen, de 
stoomwerktuigen, en later over den wederstand der 
bouwstoffen en de lucht ver versching. 

Een enkel woord zal genoeg zijn om zijn wijze 
van werken, altijd gegrond op de waarneming. te 
kenschetsen, liet kwam erop aan Ie weten of de 
trekkracht bij de voertuigen afwisselt volgens een be
paalde wet. Hij vindt de noodige meettoestellen uit 
en vervaardigt ze, en hij bevindt dat bet voorttrekken 
evenredig is aan dc middellijn der raderen: anderen 
zeiden: aan haren vierkantswortel. Piobet helde, op 
grond vau theoretische boschoowingon, over tot een 
tusschen-ex|)unont. Morin beproeft, om het vraag
stuk boven alle tegenspraak op te lossen, alletv|n-n 
van gebruikelijke raderen en kan de discussie sluiten, 
terwijl de Academie de geheele reeks zijner cijfers 
bekroont Wat zeg i k , zijn cijfers? Hij tijgt weder 
aan het werk, doet de wegen, die hij afloopt, bukken 
onder zijn onafzienbare, zwaar geladen wagentreinen 
en zoekt in den teerling-inhoiid hunner deuken de 
proef op de som zijner eerste beweringen. 

Vooral als hoogleeraar in de toege|iaste werktuig
kunde ;uui Itet Consercnloirc des Arts et Métiers 
beeft hij in de inlichtingen, waarom hij dagelijks 
werd aangezocht, en die hij met zooveel welwillend
heid verstrekte, dien snellen juieten blik geoefend, 
die hem inzonderheid kenmerkte en die hem instaat 
stelde over elk der mechanische vraagstukken, die aan 
zijn beslissing onderworpen weiden , met de meeste 
zekerheid te oordeideu. Zoo hebben wij hem overigens 
ook gekend in de Société centrale d'aifricultitrc en 
als roorsitter van de SoeienJ des ingénieurs rinils. 

In de Académie des Sciences nam bij den fau
teuil i n , opengelaten dooi Coriolis, den geleerde 
wien de eer toekomt bel juiste begrip te bobben 
gegeven van den mechanisclicu arbeid, dien de nieuwe 
titularis zoo dikwijls had gemeten. Zoo vormen zich 
de schalmen der wetenschap cn schakelen zij zich 
aaneen, totdat de theorie onveranderlijk gevormd is. 

Tengevolge der gebeurtenissen van 1848 geroepen 
om het Conservatoire des Arts et Metiers te be
sturen, moest Morin daar gelegenheid vinden om 
aan de nijverheid eu de wetenschap nieuwe diensten 
tc bewijzen door zich liezig te houden met onder
scheidene vraagstukken , die het ons onmogelijk is 
hier allen op te sommen. Wij zullen slechts een 
paai' woorden zeggen van dat, hetwelk hein in deze 
laatste tijden bijzonder vervuld heeft. In 1800 was 
do generaal Morin erin geslaagd een internationale 
commissie le doeu benoemen voor de vervaardiging 
van hoogst nauwkeurige standaardmeteiM. Deze arbeid, 
waaraan hij de aanhoudendste zorgen gewijd heeft 
cn waaraan hij al de eischen zijner strenge vader
landsliefde stelde, wat die, welke hij moer dan 
eenigen anderen wensebte ten einde te brengen 
alvorens te sterven. Du meters, die onder zyn 

rechtstreek sch toezicht vervaardigd werden, zijn 
gedenkstukken, geteekend met onze tranen en 
dagteekeiid met zijn uiteinde. 

Onze ambtsbroeders hadden vooral zijn trouw in 
zij»\ vriendschap lief. Hij nam dikwijls in de bc-
raadslagingen het woord met echten knjgsinanseen-
vouil, cn ik Ixdioef hun niet te vragen ol' zij ooit 
den gloed zullen vergeten, waarmede de generaal 
onlangs, een beroep doende op den weteoschappdgkeu 
geest, dien het zoo weuschelijk is te onderhouden bij 
de officieren der speciale wapenen, als een braaf 
vaderlander, in ons midden een plaats vroeg voor 
een vertegenwoordiger van de Fransche geodesie, die 
pas een schitterend feit huil volbracht. Dit is zeker
de eenige maal, dal ik iu een onzer geheime zittingen 
waarachtige toejuichingen heb zien losbarsten. 

In zijn laatste ziekte zeide hij mij : nRoussingault 
beeft beweerd dat ik een karakter was." Een ka
rakter was reeds veel op den leeftijd, waartoe de 
generaal Morin gekomen was, maar, wat nog zeld
zamer mag heeten, is dal het een karakter was, 
waarin het bait niet was verouderd. 

De ontwikkeling van ons technisch en practise!) 
onderwijs is zeker voor een groot deel te danken aan 
de belangstelling, die de openbare macht daarin ge
toond heeft, maar hoe zeer moet ook de volharding 
van den bestuurder van het CbtMtYootoiVe gerekend 
worden en het eerbiedig vertrouwen, dat de meeste 
hoofden onzer nijverheidsoiideruemtngcn hem gewijd 
luidden, wier rechten hij iu ul onze groote tentoon
stellingen bad doen gelden ' 

Gedurende zijn beheer is de waarde der verzame
lingen van het Conservatoire gestegen van één tot 
drie niilliocncn francs. 

De generaal was bovendien de meest geliefde band 
tusschen het Conservatoire en de meeste technische 
scholen. In deu Hoogen Raad voor het openbaar 
oiderwijs, iu dc Commissie voor reorganisatie van 
di Polytechnische school, iu deu Hoogen Raad voor 
het Technisch Ouderwijs en overal elders was bij de 
meest vastberaden kampioen voor de algemeener 
invoering van de toogejiaste weten schap j«n op alle 
nijverheidsscholen. Sinds fSUÜ, en vooral sinds het 
otficieele onderzoek, waarmede hij in Duitschland be
last was geweest, heeft hij niet opgehouden in deze 
richting vrijzinnige maat regelen ua te jagen. 

Het is hier de plaats niet om zelfs hel geringste 
familiegeheim te verraden, maar gij moet toch 
weten, hoe de generaal Morin voor zich zeken de 
teedere plichten van het gezin opvatte. Geheel het 
algeloo|>en jaar door leerde hi j , op vier-en-tai htig-
jarigen ouderdom, opnieuw in stilte de eerste be
ginselen van de wiskunde, die hij wel het recht had 
een weinig vergeten te hebben; in alle weersgesteld
heid ging hij tweemalen 's weeks daarin les geven 
aau zijn kleinzoon, die zich voorbereidt tot de examens 
der Polytechnische school En wij hebben de waar-
beid slechts ontdekt, doordien de goedhartige meester 
op een paai- punten niet zeker genoeg was van zich 
zeiven. Zoo was, mijne heeren, de man dien wij 
verloren hebben. 

IETS O V E R DE U I T G E S C H R E V E N P R I J S V R A A G 
DER R E M O N S T R A N T S C H E G E M E E N T E 

T E M E P P E L . 
Vele bouwkundigen hebben ongetwijfeld kennis ge

nomen van bovengenoemde prijsvraag, den "1% Febru
ari II. uitgeschreven, namelijk, het maken van een ont
werp met bestek en begrooting voor den bouw van een 
kerkgebouw voor 5 B 000 personeii, waarvoor een 
som is uitgeloofd van ƒ 1 0 0 . Menigeen, de nadere 
liepulingen gelezen hebbende, heeft zeker geglimlacht 
en 't hoofd geschud bij 't nazien daarvan eu zijn 
voorgenomen plan terzijde gelegd. Ik acht 't echter 
niet ondienstig een en ander ter algemeene kennis 
te brengen, en ieder, die eenigszins in lietrekking tot 
UO bouwkunde slaat, te laten omdeelen of die voor
schriften zoo niet onoordeelkundig, dan toch zeker zeer 
be/warend zijn opgesteld. Of de som van honderd 
gulden eene belooiiing voor een ontwerp als Ixiveu-
genoemd i s , Luit ik daar; velen zullen 't zeker doen 

om eenige eer te behalen. Wanneer wjj echter 'tpro
gramma verier nazien, trekt in de eerste plaats onze 
aandacht, dat de som van ƒ 1 5 0 0 0 veel te gering is 
voor 't vereischte doel. Wie toch is instaat een kerkge
bouw op eeue soliede wijze te maken, geschikt voor 

a 000 zitplaatsen in 't ru im, met inbegrip van 
ameublement, consistoriekamer enz. (zou de toren 
ook "vergeten" zijn?) voor vijftien duizend gulden? 
Wanneer men de vereischte oppervlakte op 400 I I 1 . 
stelt, zou elke M 1 . 37.5 gulden gelden eu dat voor 
eene kerk. 

De bepaling die volgt, is seker even oodkMM'dacht als 
onoordeelkundig ie noemen. De opsteller ol opstel-
lei-s van bet programma hebben waarschijnlijk in den 
waan verkeerd, dat ieder, die zich de moeite galeen 
ontwerp te vervaardigen, tevens instaat was, dat 
zelf uit te voemn. Wij lezen toch: iDs In-grouting van 
koeten moet zoodanig opgemaakt zijn, dat de ont
werper garandeert dat bet werk voor de aangegeven 
som kan geleverd worden, en ile verklaring bevatten , 
dat zoo bij publieke aanbesteding mocht blijken bet 

werk niet voor de begrootingsom aangenomen wordt, 
de ontwerper van het hckriMiudc stuk VKRIM.ICIIT is 
om TOOT dc aangegeven som het werk zelf uit te 
roeren." 

't Behoeft zeker- geen betoog, dat 0/10 der bouw
kundigen, wat hunne positie nis anderszins aangaat, 
ilironijjeteiil zijn hieraan te vuldoen, en 't overige 
1/10 zooniet hierdoor afgeschrikt, toch teruggehouden 
wordt door de volgende bepaling , waarbij aan den 
leider der werkzaamheden eene vergoeding wordt toe
gekend van 4",, en dun ten hoogste f600, Deu duur 
der werkzaamheden op 0 maanden stellende, eun 
dagelijkscli opzichter tegen ccne belooiiing van f900, 
dan blijft voor iemand buiten Meppel wonende ƒ 300 
voor reis-en verblijfkosten, 't maken der détailleeke-
ningen enz. enz. over, eene belooiiing, dje zeker niet 
te veel is. 

Ik behoef niet verder over deze zaak uit tc wei
den ; ieder die eenigszins met de bouwkunde vertrouwd 
is, zal kunnen voelen en tasten dal zulk een prijs
vraag, zacht gezegd, nonsens is, en ik geloof te kun
nen eindigen met te verwijzen naar 't geen in een 
der vorige jaargangen van dit blad over eene derge
lijke prijsvraag geschreven is. 

L. II. 

Herichten en mededeelingen. 
B I N N E N I. A N I) 

' s - G r a v e n h a g e . Bij koninklijk besluit van 27 
l'ebiuai'i 1880 , n° . 9 , is , op hun verzoek, esTeol 
ontslag verleend aan de volgende landmeters bij het 
Kadaster: R. Suringa, te Assen, van de 2de klasse; 
P. J . U. Modderman, te's-Hage, S. A. Spaarwater, 
te Groningen, E . Verstijnen, te 's-Bosch, allen van 
de 3de klasse. 

— Door den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch 
Oost-Indië zijn de volgende beschikkingen gennrnen: 

benoemd: bij den Waterstaat: tot ingenieur 2de 
klasse, de gewezen ingenieur- der spoorwegdiensten 
W . F . Vogelzang; bij de havenwerken tc Batavia: 
tot hoofdopzichter, VV. Horst P z . , daartoe gesteld 
ter beschikking; tot 3den werktuigkundige, de ma
chinist C. Visscherj 

verleemt: eeu tweejarig verlof naar Europa, we
gens ziekte, aan den ingenieur 2de klasse bij den 
Waterstaat P . A . de Feijfer. 

— H. K . II. Prinses Sophia der Nederlanden, 
Groothertogin van Saksen-Weimar, heeft aan direc
teuren der Nederlandsche Maatschappij ter bevordering 
van Nijverheid te Haarlem kennis gegeven, dat het 
eere-l id maatschap van den Raad vau Bestuur over 
het Museum van Kunstnijverheid op het Paviljoen 
te Haarlem door baar met genoegen wordt aanvaard, 
en dat zij een bijdrage van ƒ1000 voor de uitbrei
ding dier instelling heeft beschikbaar gesteld. 

— H"t hoofdcomité" tot oplichting van een stand
beeld vuur Spinoza heeft zich tot den Gemeenteraad 
gewend t het verziek. <uu hel stundlieeld te mogen 
plaatsen op de thans Gedempte Paviljoensgracht, 
waaraan vroeger de woning van den wijsgeer gele
gen was. 

— Men leest in het Handelsblad: 
iNaar wij vernemen, zal de verhooging van den 

Noorder-Lekdijk , welke volgens hel koninklijk ln-sluit. 
van 1 Februari «geen uitstel kan lijden", in deu 
aanstaanden zomer geschieden ouder toezicht van het 
dijkscollege, dat zich natuurlijk zijne rechten, wat 
de kosten aangaat, voorbehoudt De aanbesteding 
zal binnen eenige maanden volgen. De Regeering 
wenscht de geheele verhooging iu één jaar voltooid 
te hebben , maar er bestaat twijlél omtrent de moge
lijkheid daarvan. 

»De toepassing van art. I I der Waterstaatswet 
van 1855, gelijk die bij het besluit van 1 Febr. 
beefl plaats gehad, heeft ten gevolge, dat de uit
voering der werken, »dic geen uitstel kan li jden", 
van rijkswege geschiedt. Op den Minister van W a 
terstaat rust dus thans de verantwoordelijkheid voor 
de sjioedigc beveiliging van een groot gedeelte des 
lands. Het is te hojien, dat eeue aanbesteding over 
eenig.' maanden en een begin van bet werk in den 
aanstaanden zomer, met die verantwoordelijkheid 
zijn overeen te bi-engen." 

A m s t e r d a m . Het vooi-steltot wetsverandering, 
loor eenige leden der Maatschappij lot Bevordering 
Ier Bouwkunst ingezonden, en in het nommer van 
31 Januari 11. besproken, is met andere ingekomen 
Horstellen door liet Bestuur in handen eener com

missie gesteld, bestaande uit de bestuurders T h . 
Sanders en N . Redeker Bisdom, en du heeren P. J . 
Mouthauii, II. Molemans, 11. W. Nachenius, II. Linsc, 
H . P. Vogel , W. C . van Goor, P . J . l luibers. 
J . W . Schimp en J . R. de Kruij l l . 

Eerstgenoemd vooi-stel, door 13 leden ingezonden, 
wordt door 117 leden der Muatsehappij ondei-steund, 
en is alzoo door 100 personen onderteekend. 

D o r d r e c h t . Aan de punten van beschrijving 
voor de 20o algemeene vergadering der Vereeniging 
ter bevordering van Fabriek- eu Ihmdwerksnijverheid 
ontleenen wij het volgende: 

Dc utÜeelLug Amsterdam stelt voor, dut vanwege 
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dc Vereeniging bij den Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid de noodige stappen /uilen wor
den gedaan, lot liet verkrijgen van eene spoorweg
verbinding vun Heerlen en omstreken, in aansluiting 
aan het Nederlandse he spoorwegnet, — Limliurg kan 
dan instaat zijn, Nederland van de noodige steen
kolen te voorzien en de exploitatie der aldaar liggende 
mijnen bevorderd worden. 

Het preadvies van het hoofd bestuur luidt: 
•Tegen dit denkbeeld k a n , naar de meening van 

het hoofdbestuur, geen eerwaar bestaan. De aan
sluiting bier bedoeld is integendeel van groot belang." 

Zooals bet voorstel hier l ig t , zou men kunnen 
meenen, dat itaatsaanleg bedoeld, wordt en daannede 
in verband welüeht exploitatie door de Maatschappij 
tot exploitatie van Staatsspoorwegen. — Het is daarom 
wenschelijk, dat. dit denkbeeld door de afdeelingen 
Worde overwogen en door de voorstellende afdeeling 
nader worde toegelicht. 

De afdeeling Dordrecht stelt voor de volgende 
vragen te bespreken: 

tDe Hollandsche Mzeren-s|ioor wegmaat schap pij kan 
volgens het koninklijk besluit van den 15 December 
1841 op den 1 Juni 1880 dooi' deu Slaat, genaast 
worden; de beslissing daaromtrent is door de Re-
geering een jaar uitgesteld. Is nu uit een economisch, 
couunei-cieel en jxdiliek oogpunt die naasting aan te 
bevelen ? 

a Zoo j a , op welke wijze dient dan de exploitatie 
van dien stworweg tc geschieden, door den Staat, 
de oude Maatschappij of door eenige andere? 

DZOO neen, op welke conditiën is het dan wen
schelijk, dat de concessie voortdure?" 

Het preadvies van het hoofdbestuur is: 
• Het boofdliestmirziet zich tot zijn leedwezen buiten

staat een preadvies te geven omtrent de quaesÜO 
zelve in dit punt opgenomen. 

• Het was van meening, dat bet lielang der nij
verheid bij deze quaestie eigenlijk gelegen is in de 
beantwoording dezer vragen: 

Welke Maatschappij houdt hij hare exploitatie meer 
het lielang der nijverheid in het oog: de Hollandsche 
Maatschappij of de Maatschappij tot exploitatie,' 

•Is het voor de nijverheid van belang, dat een 
s[ioorweg, onverschillig door wie zij worde geëxploi
teerd , in handen van den Staat zij?'* 

Zonder zich reeds nu omtrent deze beide vragen 
te willen uitlaten, meent het hoofdbestuur deze 
vragen aan de afdeelingen ter overweging te mogen 
aanbevelen. 

Naar aanleiding van het rapport over het oprichten 
van een [>ensioen1buds voor den werkman, heeft het 
hoofdbestuur zich tot de Vereenigingen gewend, die 
medewerkten tot het totstandkomen dezer commissie, 
met de vraag of zij bereid zijn tot de oprichting 
van zulk een pensioenfonds, gelijk dit in art. '2 van 
de ontvverp-stututeii is omschreven, mede te werken. 

Iu afwachting van het antwoord dier Vereenigin-
gen, namelijk de Maatschappij tot Nut van 't Alge
meen , de Nederlandsche Maatschappij van Nijverheid 
OO het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond, 
stelt het hoofdbestuur zijnerzijds aan de Vereeniging 
van Nijverheid voor, in beginsel toe te treden lot 
het denkbeeld der commissie en te besluiten daaiaan 
uitvoering te geven, zoodra de persoon gevonden zal 
zijn , die voor onze Vereeniging zal optreden en zoodra 
de andere Vereenigingen eveneens in dien geest zullen 
hebben besloten. 

Het laatste punt luidt: •Dij liesluit der 28ste alge
meene vergadering wenl het hoofdbestuur uitge
noodigd , een verzoek aan de Regeering te richten 
om eene wet te verkrijgen, geschoeid op de leest vau 
de onteigeningswet, doch bejierkt tot bet gebruik 
van alle publieke wegen en de bermen daarvan , ten l»e-
hoeve van den aanleg en de exploitatie van tramways." 

Het hoofdbestuur meent bezwaar te moeten makeu 
legen de uitvoering van liezen last. Terwijl toch iu 
het algemeen de regtsi-egel, dat alles, wat tot pu
bliek domein behoort, niet vatbaar is voor vervreem
ding, dus ook niet voor hezwaring met eenig recht 
van gebruik, erfdienstbaarheid of dergelijketi, zooals 
vanzelf spreekt, ook voor ojienbare wegen geldt, 
schijnt in deze daareiiUwen gelet te moeten wonlen 
op dc omstandigheid , dat de wetgeving op dit on
derwerp bestaat uit een aantal Fransche wetten au 
decreten, koninklijke besluiten, enkele Nederlandsche 
wetsl«'palingen . provinciale reglementen en plaatselijke 
verordeningen. Met het oog op dien gebrekkigen en 
zeer ingewikkelden toestand scheen het aan het hoofd-
liestuur bedenkelijk, aan de Regeering te verzoeken, 
een wetsontwerp in te dienen van de aangeduide 
strekking. 

Wat nu dc bennen der wegen betrad, verschilt 
do rechtstoestand wel-is-waar aanmerkelijk van dien 
der wegen zelven, want zij zijn in de meeste gevallen 
de eigendom der aangrenzende eigenaren. Het be
ginsel der onteigening ten algemeeuen nutte zou dus 
in het algemeen wellicht op de bermen toepasselijk 
kunnen verklaard worden. Maar — hier doet zich 
een ander bezwaar voor: de eigendom der hermen 
heeft in verreweg de meeste gevallen geen andere 
waarde voor de eigenaren, dan die der jaarlijksche 
opbrengst van het gras- of houtgewas, zoodat bet 
gen ii* van ' l i ' 1 opbrengst nagenoeg met verlitw van 
den eigendom gelijkstaat. Hieruit volgt, dat öf eene 
onteigeningswet tot het gebruik beperkt met betrek
king lot de Iteiinen overbodig is, öf zoo ze ingevoerd 
wenl, tot groote onbillijkheid aanleiding zou kunnen 
geven. 

Daar bet boofilbestuur instemt met de door de 
Utiechtsche commissie in haar rapport op zoo uit
nemende wijze ontwikkelde meening, «dat de aanleg 
van tramwegen een belangrijke factor is tot bevor
dering van landbouw en nijverheid," meent het aan 
de afdeelingen te mogen aanbevelen, nogmaals le 
onderzoeken, door welke middelen het aanleggen vau 
tramwegen vooral teu platlelaude zou kunnen be
vorderd wonlen. 

D e l f t . Voor de vaceerende betrekking van ad
sistent bij de teekenoefeningen voor de waterlKHiw-
kunde aan de 1'ojv technische school worden sollicitanten 
opgeroepen : zij worden uitgenoodigd zich bij deir 
Directeur dier inrichting aan te melden. De jiutr- ' 
wedde, aan deze betrekking verbonden, bedraagt ' 
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Unkonriijringen van Aanbiddingen. 
Maandag, *» Haart, 

\mbt-tlmrloo, tc 11 uren, door het. geincentobest.: 
het bouwen van ccn gemeentehuis. 

Amer*feart, to iVL uren, door burg. eu weth.: l o . 
hot maken van eene houten beschoeiing uan de Kleine-
Koppel, ter lengte van SO M ; 2o. liet uitbaggeren 
van ecu gedeelte der Haven* lussclien dc Grooto- cn 
Kleiii<'-Kuppcl 

Imaterdam, tc 12 uren, door burg. cn weth.: het 
verrichten van eeuige herstellingen en vernieuwingen 
aan-, benovens bet onderhouden ged 'S0 vau de 
huizen, torens, poorten enz., dn gcmeciitcgebouwen 
ten behoove van het onderwijs, vau dc politie, cn der 
brandweer, bouovens die op dc algemeene begraaf-
plaatseu. 

VHage, te 12 uren, door bet ministerie van water
staat : het onderhouden eu het verrichten van eeuige 
veranderingen cn herstelliugcu in liet gebouw, wanrui 
gevestigd is het ijkkauloor te Arnhem, ged. '80 en 'SI. 
Raming /5540. 

Ilütllngrn , te 12 ureu, doorliet gemeontebcst.: liet 
leveren van boiitwareu voor'SO, alsmede vun minstens 
25.000 2e soort bakklioker. 

'N- l lage , te 1 uur, door burg. on weth.; het ver
vaardigen ou leveren van gegoten-ijzeren buizen met 
hulpstukken, ten behoeve vau de duinwaterleiding. 

Amsterdam, to L*/i UtOU, door de llolluudsoho 
IJzeren-spoorwegmaatschappij, iu Hel Vosje: dc leve
ring van 8000 stuks eikenhouten dwarsliggen, in 4 
perooolan. 

Breda, 'savonds 7 uren, door den architect J . A. 
Oonios, bij Wed. Scgers: het bouwen vau 2 woon
huizen. 

Arnhem, 'savonds 7 ureu, door lie' kerkbi st. der 
Ncd.-Isr. gcm., iu het gemeentelokaal: het verbouwen 
van liet postkantoor aldaar, met het naken van eene 
nieuwe boveiivcrdiepiug. Iul . bij de architecten Vau 
Geudt cu Nierand. 

Nijmegen, door directeuren vnn het Hólcl Place 
Royale: liet makeu van eon stal eu koetshuis met 
bijkomende werken. Inl. bij K. Verburgh. 

Illnadag, tt Haart. 
Arnien , te 12 uren, door het ministerie van water

staat oni.: het verdiepen van de funaalpaadeo tusschen 
dc Haar- eu Diever en tusschen de Diovcr- en de 
Witteltersluis op de Drentsche Hoofdvaart, het op
ruimen van laatst gen oeiiidc sluis un verdere werken. 
Raming /40388. 

Kaalshruvel, tc 12 uren. door hel geincentcbcsl. 
van Loon-op Zand: het bouweu van com: school met 
onderwijzerswouing te Kaatsheuvel en liet leveren vau 
school meubelen, Inl . bij den architect J . dc Heer, tc 
Tilburg. 

Ileriinrheni, te I uur: het bouwen vnu eene kerk 
niet pastorie. Bestek cu leekeuingcii liggen hij OlIn
lander, in dc Vaii-Nispcnstraat. Iul. bij deu architect 
L . G . Richter, te Winterswijk. 

Kaalte, te 12 ureu, bij VV'. G. Kutschrutlcr: Int 
maken van ecu gebouw tot sloonikoreumolcu, voor 
Gcertman cn Scliuttelaar, aldaar. 

Lrt'uwnnlrn. te 1 uur, door hut minister'e vau 
waterstaat enz., aan hot gehouw van het prov. best.: 
hot maken van een peilput ou gebouwtje met toelci-
diugshiiizcn, voor eene zelfregistreerende peilschaal te 
Staveren. Ramiug ƒ5350 . 

Kampen, te 1 uur, op het raadhuis: do levering 
van 80,000 H L . gewone Engelsche gaskolen, voor de 
gemcentcgas fabriek. 

• • • r i e m . te 1 uur, Ier secretarie vuu den Kuar-
lemmcr meerpolder: het verdiepen vau eenige vakken 
vaarten en tochten in den llnarlennncriiierrpoldtir. 

Zuldwalde, tc 5 uren, hij I*. Pie l : het aanleggen 
van een grintweg, lang 1909 M . Aanw. te 2 uren. 

Uranlngen , 'savonds B uren, door <lo architecten 
K. eu II. lloekzeina. bij Bakker aan de Vischmarkl: 
liet gedeeltelijk afbreken ea wederopbouwen van een 
he huizing met 2 boven woningen ia de Nicuwe-Sl.-
Jausstraat, 

Z\iolle. door dc Uverijselstdie Kanalisatieinaat-
schappij, bij den secretaris-thesaurier: het geheel af
breken der bestaande Hoevenbrug cn het bouwen 
eener nieuwe ophaalbrug over de gekanaliseerde wete
ring al laar, met landhoofden en vleugels. Ilestek 
ligt bij den opzichter J . Vcrniinnieii, aldaar. 

V*aen*daj-, 10 Haar!. 
Venaal, te 10 ureu, door dijkgraaf cn heemraden 

vau het waterschap der 20 Gemeenschappelijke Pol
ders : bet vervoeren van 160 lust zware steen, te 
leveren franco schip op deu Atnstel bij Amsterdam. 

e>oy, te lo uron, door A. Wittenliorst: het metsel
en timmerwerk van eeue schuur. 

Dordrecht, tc 11 uren, teu kantore van I). Volker: 
bet bouwen eener boerenwoning met groote bouw* 
schuur, aan den straatweg vnn Willruisdorp naar 
Dordrecht. Aauw. 'J Maart, tc 10 uren. 

'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie VSO Water
staat enz.: de uitvoering van baggerwerk on het he-
ttodendeel der Nisuwe-aWwede, gedeeltelijk door 
middel van ltijks-stoombaggervnurtuigcu, met de be
diening eu het onderhoud dier vaartuigen tul l i l 
Maart ' S l . Raiuiug ƒ 157,410. 

Breda, te 11 uren, door deu architect .1. M . Ma-
rijnen, bij G. van Es (Zwaantje): het bouweu van 10 
arbeiders wouingen. 

'••Has*, to 12 uren, door het ministerie van water
staat enz.: het verdiepen vau een gedeelte der lig-, 
los- en laadplaats buiten den voormnligeu oostelijkou 
afsluitdijk te Amsterdam; het verbreeden cn verdiepen 
van het Nonrdzeckanna! tusschen de brug en den 
Rijksweg fe Vclzen cn het voormalig Wijkermecr; 
liet verhoogen cn verzwaren van den oostelijkeu af
sluitdijk en liet opliuogeu cu cgalisoeron van terreinen 
tc Amsterdam. 

Annttrrdatii, te 12 uren, door bet bestuur ran den 
Overatnstelsclicii polder, op hel raadhuis: bet maken 
van hol gehouw met bijbolioorende inriehlingeu, voor 
een tc stichten stoomgemaal, Ier plaatse van den 
watermolen, iu gcuucindeii polder, jTI de nabijheid van 
Amsterdam. Inl. bij deu ingenieur W. F A. Heijc-
rinck, le Amsterdam. Aanw. 8 Kaart, van 1—2 uren. 

Kindlieven, tc 12 uren, door het ge meent ebest.: 
de levering vnn 45,000 stuks straatkeien, petitgrnuil, 
tui ongeveer 400 M . trottoirband vau hardsteen, 
écaussino. 

litl t er-iim, te 12 uren, door burg. cn weth.t het 
maken van grintwegen in het Park. Aanw. tu 10 ureu. 

Utrecht, te 12'/, nren, door de Nederl. Rijnspoor
wegmaatschappij, boven het station: dt: leveling van 
magnzijusgoedcicii. 

--Huge, te 1 uur, tloor burg. en weth.: lo . dc 
bouw eener bewaarschool en woning aan tie Koning
straat; Bo. de gedeeltelijke verdere ophouw tier kolen-
loods en schoorsteen aan tie nieuwe gemcentcgssfa* 
briok. 

Deventer, tc 3 uren, hij P. L . l>. Spijker: het 
houwen van een woonhuis met bakkerij voor T. J . 
Verbeijen itltlanr. Aanw. te 2 uren. 

i'tiei-iit. tloor tie directie tier Ned. Kijnspoorweg-
mnai schappij i het bouwen vau 8 wachters woningen 
ouder céu dak un het doen vau aanhoorige werken op 
tlt: verbindingsliju nabij deu I letewnlerw eg te Amsterdam. 

•eltgeuaalaat, tloor burg. eu wetb.: de levering 
vau p. m. 1)00 M 1 gewnsschen grint. 

t.orred ;k. bij T. de Haan: het afbreken en we
deropbouwen van eene burgerwoning, l n l . bij den 
architect A . Kooistra, onder Kortezwaap. Aauw. S 
Maiirt, tc 8 uren. 

Appel>rha, voor K. A . Zwart: het bouwen'eoner 
huizing en schuur. Inl. bij T. Hoogcveen, altlaar. 

Iloiulrrrlag, II Haart. 
*t tmi;i|i»nir!iie. te 11 uren, door hel diiksbestuur 

van Hel Oud Bildt, bij J . van der Lei j : bet makni 
vau eeu iteonen hoofd of dam, Ier vervanging tier 
naai- en kistwerken van hel zoogen. Stalcnlioofd, ter 
[engte van 450 M . Aanw. S Maart, te 11 uren. 

Ilurllngen, te 12 uren, in De Korenbeurs: liet ver
bouwen van het woonhuis on tie Voorstraat vau J . 
van Huist .lz. Inl. bïj tie itreliifecteii Gebr. .1. en .1. 
Postliuma. aldaar. Aanw. 8 Maart, le II uren. 

VYeudrlrhe-m, te 13 uren, door het gcmecnlchcst.: 
bet verbouwen en vergrooten der openbare school 
aldaar. Aanw. 10 Maait, 

'a-Hage, te I uur, door de comm. van bijstand in 
het beheer der gom een togas fabriek : de levering van 
25,000,000 K G . Engelsche eu 000,000 K G . Schotsche 
kolen. 

Trmaard, to 1 uur, door het dijksbestuur van den 
Tcrnaarderpolder: het verhoogen en verzwaren van deu 
Teruaarderpolder-zeeilijk, ter lengle vuu p. m. 3500 
M. . benevens het dempen van iie bestaande- en het 
graven vau eeue nieuwe bernisloot. lleslek ligt ter 
inzage hij den architect G. Keuning, to Tornaard. 
Aanw. 10 Maart, tc 12 uren. 

Haarlem, te 2',', uren, tloor hel ministerie van wa
terstaat enz., aan hel gebouw van bet prov. best.: 
het aanleggen van weikeu tof verdediging van het 
strand benoorden Pelten. Raming / 77,(HK). 

Klerlkr.ee, te 2 ' , ureu, aan 's Lands Kamer: tie 
leveling van 1020 M : t grint, in 2 porc. 

l-reiiuardcn, bij Mr. T. ran HelIinga Tromp: het 
makeu eener algemeene opslagplaats te Lekkuin. Aauw. 
8 Maart, te 11 uren. 

Vrijdag, 12 Haart. 
Herrrien, te 10'ƒ• uren, tloor burg. en weth. van 

lïarwoutswaarder, ter secretarie. Voorstraat A 207 : 
liet bonwen vau eene school VOOT 120 kinderen, met 
bijlevering van hel se hooi ameublement, en eene on
derwijzerswouing te Karwoulswaartler. Iul. bij tien 
architect N . A . Swaucnhnrg te Woerden. 

S n a t a g N , tt; 12 uren, door het prov. bestuur; 
hot vi-rnieuwen van do vaste brug, genaamd de Rootle 
T i l , over hot Ruilen Nienwediep, ia den weg vau 
Martensbook naar Winschoten. 

Iledenixvaart, le 12 uren, door burg. enwetli.van 
Avereest, iu liet. I lot el Steenbergen: tie levering vnn 
ongeveer 800 M : 1 beiggrint en 500 M : i riviorgritit. 

Everdingen, |n 12 tirtm, tloor burg. on weth.: hel 
houwen van 2 scholen, als een te Kverdhigen ou eon 
tc Zijdervold, benevens tie leveriug van hot school-
ameublement, un bet aanbrengen van eenige vernieu
wingen en herstellingen aan tie oudcrwijzerswoningeti. 
Aauw. door den architect A . Vermast M z , te Slie
drecht, 3 Maart, te 12 uren, eerst Iu Kverdhigen en 
daarna te Zijderveld. Hilj. inz. uiterlijk II Maart, 
tc 7 uren, bij den burgemeester, te Viancu. 

V t l a g r , te 1 uur, tloor het ministerie van Water
staat enz.: het leveren, bereiden tegen bederf, ver
voeren en opslaan van pales eu scboorpaleii, ten be
boete van do Rijkstelegraaf, dienst 1881. 

Ler-iwardea, te 1 uur. door het ministerie vau 
waterstaat enz., aan het gebouw van het prov. best.: 
het maken van een peilput cu gebouwtje met toelei-
diiigsbuizeu voor eene zelfregistrcernnile peilschaal 
te Staveren. Aanw. 8 Maart. Raming ƒ5:150. 

Nijehaene, bij V. de Vries: Int afbreken en weder
opbouwen eener huizing. Aauw. S Maart, te 11 aren. 

Zaterdag, 13 Haart. 
Lridrn, lt; 12 uron, in het gemecnelandshiiis van 

het hoogheemraadschap van Rijnland: hot maken van 
een blok van 4 woningen nabij het in aanbouw zijnde 
stoomgemaal te Katwijk-aan-Zoe. l n l . bij deu opzichter 
L . A. vnn Mels, tu Katwijk. 

iia-neit, te 12 uren, door burg. en weth.: bet op-
hoogon en verbreedeu, mot bijbehoorende hugger- en 
aardwerken, van een gedeelte dijk to Hasselt, bckeud 
als dc Turfmarkt. 

M«.-Jaeebl»arerhle, te 12 uron, door hel water
schapsbestuur van het NiouwBildt , iu het logement 
De K r i m : het verhoogen en verzwaren van tie zee-
weritig vau het. waterschap, ter lengte vnn p. m. 8898 
M. , met het afzagen tier pual- en kistwerken langs 
den dijk eu het vervangen van het paalwerk tloor eeu 
steenen voet. Aanw. 9 Maart, te II uren. 

l'lrerht, te I uur, door burg. eu weth.: de levering 
van 800,000 H L . Engelsche gaskolen voor du stede
lijke gasfabriek. 

ibbenbreek, tu I uur, door tien bouwkundige L . 
vun den Huoiiunrd i eeue uieuwe hintwman-wouing, 
schuur cn wagenschuur voor A. Verwoijor. Aauw. 
te 10 uren. 

Ilerdreeht, te I uur, in Koophandel en Zeevaart: 
het verhoogen eu verzwaren van den zeedijk voor tien 
Aluiscn- of Bovenpolder, over eene lengte van 4 M 
sir. M . Aauw. '.I .Maart, tc 10 uren. 

Utrecht, tc 2 uren. door het prov. bestuur: hel 
driejarig onderhoud '80—'S2 van tien Kromme-Rijn, 
Ootfiergnft 00 Uitstroom. Iul. bij tien hoofdingenieur 
en den ingenieur vnu deu waterstaat in het Se district 
cu bij de» prtjv. opzichter II. T. Verkerk, te Utrecht. 
Aanw. 3 dagen vóór tie bestelling. 

Bel»ward , hij tien secretaris J . Hiukes van Won-
seradecls-Zuidtrzecdijken: lo het uitruimen, niet tien 
aankleve van dien, van de bestaande tille te Piaatii, 
cn het daarvoor in tic plaats bouwen vau eene voste 
houten brug met 8 openingen, en eenige hers tellingen 
aau de lilseijaliuiziinier eu Doniabuursterbriiggen j SO. 
het vordiepeu door uitbaggering van een gedeelte 
dijkvnart, over eene lengte van p. in. 1898 M . Aanw. 
door deu dijksopzichtcr A. Kool, te Gaust. 

Bexui», bij Rititje O. van derWeidu: het afbreken 
van eene huizing en schuur en wederopbouwen vnn 
eene stelphuizing, op de zatlie van Juu A. Algra, te 
IJtens. Inl . bij Th S. Dolenga, te Sehatnegoutum. 
Aanw. 12 Maart, tc 10 uren. 

Haandag, I S Haart. 
Maaairiclil, te 10 urou, door het ministerie van 

waterstaat euz., aan hut gebouw van het prov. best.: 
het maken van paal regelwerk met steengiooiiog langs 
tie kanaaïboorden der Zuid Willemsvaart huve» sluis 
no. lfi, jn de gemeente Weert. Aanw. S ou 10 Maart. 
Raming f9800, 

Amalerdam, te 11 uren, aan het Koloniaal Eta
blissement: de levering van verschillende beiioodigd-
hedei), in 88 perceolou. 

Bu-Niim, te 12 uren, door deu architecl-iiiyeiiienr 
0. Muijsken (van Amstenlam), in hel llotel-Horsting: 
het houwen vau eene kunst zaal met puimhuis, koets
huis met stalling en koetsiers woning, voor I'. Langor-
liuizon L t , , op het landgoed „CraÜoo" ouder Huizon. 
Aanw, 8 Maart, tc 10 uren. 

Beitgen, te 12 uren, door burg. on weth., len her-
berge van Constantia os van Dongen, op dc Vaart: 
het bnuwen van eene openbare school niet onderwij-
zerswoning. Inl. bij den architect Adr. van Dongen 
Conalz., aldaar. Aanw. te 10 uren. 

Leiden, te 12 ureu, door bur.', en weth.: het ver
richten van diepwerkeu in tie stadsgrachten. 

' • -Uafa , te 1 uur, door burg. eu weth.: lo- de 

aanleg van ecu riool in de laan Oopes-van-Cattenbiireli 
2o. de bouw eener gymnastiekschool iu de Achter 
raamstraat. Aanw. 12 Maart, reap, te lOen te 11 ure, 

H e i n , te 2'j, uren, door dc commissie van beheer 
tier stedelijke gasfabriek: tie levering vnn ongevoKi 
55,1)00 H L . Kugelsche gaskolen. 

Lack., te 8 uren, door burg- en woth.: dc herstel 
lings- en onderhoudswerken aau de gemeeate-eigi 
dommen ged. '80. 

Uturnen, te 6 uren, namens II. Rosouboom, le t 

herbergt- van Jolianne» van Dongen: het lioiiwen IBj 
een groot woon- en winkelhuis, lu i . bij den archittc 
Adr. van Dongen Con»tz., aldaar. Aanw. te 3 uren. 

Nmilde, in de roiiM-auriekamrr tier tlhr. (ierel 
gemeente • stukadoor-, verf-, glazunmakers-, lood- ei 
zinkwerken vau de pastorie. 

IMimdag, lil Haait. 
l'tre Ut, te 11", uren, door de Netlerl.-Centraai-

spoorwegmaatschappij: het bepuinen en begrinten vat 
het voorplein vau liet geuieeu-ehappelijk station 
Amersfoort. Anuw. II Maart, te 10 uren. 

imfttrrdam, U: 12 uren, in Met Vosje: het bouwen 
van 3 koetshuizen met stallen tui koetsiers won ingen 
op con terrein achter de perc. nos. 10, 12 en I; 
Surpliatistntat. Inl. hij den civ. en bouwk. ingenieur 
T. Sauders. 

trnhem, le 1 uur, door den burgemeester: tie 
levering vau pul- en sierplanten. 

Amtiicrdani, te l 1 / . , uren, door commissarissen van 
do Stads-bank-vau-leeniiig, in de Slads-bank: bei 
bouwen vnu eene hulpbank-van-leeniug met hoven, 
woning, tip een terrein in tie (xuiradstraat, tusschen 
dc Coehoorn- en Cruoainsstraten. Aaaw. door dec 
architect ff. Hamer, 13 Mnarl, te 11 uren. 

l'lrerht, te 2 uren, tloor de maatschappij fot expl. 
van Staatsspoorwegen: de levering vau stalen punt-
slukken ten behoeve vau liet vernieuwingsfonds. He-
strk uo. 30; leveren van stalen tongbewegingen, sta
len spoorstaven enz. voor idem. Destek uo. 40. 

ttraningen, 'savouds B uren, door de architecten 
K . en II. Hoekzema, hij II. Pie l : het gedeeltelijk af-
breken eu verbouwen eener heeren behuizing in tie 
Hadtl ingest raat, F 'JS Aanw. Maart, tc 11 uren, 

Kalterdam, iu het Timmerhuis: lo. eenig witter» 
work; 2o. de levering van lfi hardsteenen grafzerken: 
So. idem van 900 M ' duinzand; 4o, t:n 5o. idem vnu 
Duitsche steenkolen. 

Harderwi jk , in Het Wa|H)ii van Deventer: het 
amoveeren van ccn pakhuis met bovenwoning en hot 
bouwen van eeu woon- cn winkelhuis met bakkerij in 
do Smeepoortstraal, teu dienste van L . Bronsveld 
Anuw. tloor tien archilict J . II. Mekkink, 8 eu 12 
Maart, tc l uur. 

Waarna*ag, i ; Haart. 
itiniH-ii Hi . i r . i k . te 11 uren, door het bestuur 

van den Roijaleupolder onder de gemeente Zwaluwe, 
ten huize van J . Sprangen: lo. het leveren, stellen 
en in goede werking opleveren van een horizontaal 
werkend stoomwerktuig met lievel-eentriftigaalpninp, 
stoomketels cu verdere eanhoorigheden; so. de ge-
houweu voor tie plaatsing van de genoemde machine, 
benevens bet graven van eenige waterleidingen enz. 
lu i . bij deu architect J . Pnul, tc Ze ven huizen. 

'«-ll.tjcr. te 12 uren, tloor het ministerie van water
staat enz., ton dienste der Staatsspoorwegen: lo . tiet 
maken van 7 steigers met plankier, moer- enstoppaieu 
langs de noordzijde van liet middelgedeelte van het 
oentrul-persouenstauon te Anuterdam. ln l . bij tien 
hoofdingenieur te Amsterdam. Aauw. !) en 10 Maart, 
te 11 ureu. Rauiing ƒ108,400; 2o. het maken van 
steunpijlers eu beveiligingswerksn voor de draaibrug 
over de Zaan te /aautlam. Inl. hij den eerstaanw. 
ingenieur le Hoorn. Aanw. i) eu 10 Maart, le l i 
uren. Rnming ƒ 3(!,300 ; 3o. het maken v t t n eeue dub
bele wachterswoniug hij tie hrug uvor liet Westen 
katinnl te Amsterdam. Inl. bij den hoofdingenieur te 
Amsterdam Aanw. 8 cu ii Haart, te 11 uren. Ra
ming / 9400. 

Ilanderdag, I* Haarl. 
ini-d nl.uti te 11 uren, dooi den comninndaut tier 

marine: de levering van zink in bladen en spijkers, 
Haarlem, le 2 ' , ureu, tloor hel ministerie van wa

terstaat enz., aan het gebouw vau het prov. best.: het 
voortzet len der verdedigingswerken tip bot uoorder-
strand van Vlieland. Aauw. 13 Maart. Raming 

ƒ 00,000. 
Vrijdag, IA Haarl 

Hlddelburg. te 10 uren, doOV het ministerie vau 
waterstaat enz., aau het gebouw vun liet prov. besl.: 
het éénjarig onderhoud vau eeuige werken hij do 
Oude-Hoeve san de noordkust van Schouwen. Aanw. 
18 en 15 Maart. Raming ƒ 5110. 

Ilurnele, le 10 uren, in het gemeentehuis: hel 
herstellen van schade door storm en ijs nnn de water
keeriug vau Kllewoutsdijk tui Horsele. Aanw. 15 en 
17 Maart. 

'tt-llage, tt: 1 uur, duor het mii i-terio vnu justitie: 
lo. het houwen van eene woning voor deu dirceleur 
van het huis van arrest enz. te Haarlem: 2o. tie Ver
nieuwingen en herstellingen aan- en het onderhoud 
ged. '80, '81 en 's2 van tie rechtsgeb. eu gevang, te 
Haarlem cn te Rreda. Aauw. 15 Maart, te 2 uren. 

Hijdrerhf, te 6 uren, bij ff. A . Suoeck: de leve
ring van ongeveer 410 M s grint en ongeveer 450 M 1 

koolascb, voor tie wegen. 
Haandag, SS Haart. 

Iinritreelii . te 12 uren, op het raadhuis: de voort
zetting tier werken ten dienste van de nieuwe los-en 
laadplaats, in verbinding met den Staatsspoorweg, aau 
deu 's-Giavendeeisehedijk, aldaar. Anuw. 20 Maart, 
tc 2 uren. 

imaterdam, tc 1", uren, door de Hull . IJzcreu-
spoorwegmutsoh., In liet Vosje: lo, hot bouwen vau 
eene toocmotievenloodi met eaaboow voor smederij, 
inngaziju enz., op het stationsterrein te Leiden, Iul . 
op hel bureau vau den ingenieur vnn den weg. Aauw. 
9 Maart, te 11 uren. Raming /'20,000; lo , het ma-
kou van 1 groot cn 4 kleine seinhuizen, up liet baan
vak tusschen den oostelijkeu doorgang iu het open-
havenfrout te Amsterdam en den Sl.-Aiitoniodijk. 
Aauw. 12 en 10 Maart, te 11 uren. Raming ƒ18,000. 

Dlnudag, S3 Haarl. 
Alhmaar, te 12 ureu, op het raadhuis: lo. het 

vergrooten der openbare schout voor meisjes. Raming 
ƒ 3 4 0 8 ; 2o. hel makeu eener ophaalbrug over de üude-
graeht hij tie Keelgracht. Raming f 0383; 3o. hot 
afdraven van een deel der Vest bij deu Molen De 
Wolf, dempen en rioleeren tier keetkolk, makeu van 
een nieuwen wnhnuur eu bouwen eener tusschen- eu 
normaalschool voor I kinderen. Ramiug ƒ 89,448. 
Rilj . inz. 22 Muart, vóór 12 uren. 

tlkmaar, tc 12 uren, tloor dijkgraaf eu hoogheem
raden van tien Hondsbossche ouz., iu De Toelast: 
het éénjarig onderhoud van dc lloudshosscho ccowe
ring en eeuige binnenwerken, l n l . bij- en aanw. tloor 
den hoofdopzichter C. J . Dollcc, te llnzepuldcr, l i l 
cu 20 Ma ut. 

asessii te 1 uren, door liet prov. bestuur: het bou
wen eener houten schutsluis iu de Vijfde Wijk der 
kolonie Veen huizen. Anuw. den 7eu dng voor de 
besteding. 

Waeaidag, 1 4 Maart. 
'•-Hage, te II urm, door het ministerie vnn water

staat: de herstellingen en vernieuwingen aan do ver
betering vau deu waterweg vuu Rotterdam n;uu see, 

met liet onderhoud en de herstelling van huitenge-
wouc winter- cn stormschade, van 1 Mei '80—30 
Apri l '81. Aanw. 20 Maart. Raming ƒ94,700, 

Zutfen, te 11 ureu, door den prov, inspecteur der 
dir. bel. enz.: het onderhouden van- en het doen van 
eenige herstellingen aan dc Rijksgebouwen dor in
voerrechten cu accijnSen te Lobitli cn te Habberich, 
cn do wachthalt tc Mdligcn, ged. '80, '81 cn '82. 
Aanw. 17 Maart, tc Lobith te 10, to Babbericli to 
4 uren. 

Nuenen, tc 12 uren, bij Kinderen De Vries: liet 
wederopbouwen van eene schuur en stal, in de kom 
van het dorp te Nuenen. Iul. bij deu architect J . 
R. van Keppel, te Leur bij Breda. Anuw. to 10 ureu. 

Katerdag, tl Maart. 
Kluiifirrt. tc 2 uren, door den rentmeester der 

domeiogocderen van Z. K . H . Prins Fredcrik der Ne
derlanden, ten raadhuize aldaar: het doen vau ver
nieuwingen cn herstellingen aan onderscheidene ge-
bouweu onder Klundert. 

Weenidag, Sl Maart. 
'••Ilage, tc 12 ureu, door het ministerie van water

staat enz., ten diëtiste der Staatsspoorwegen: het 
maken en stollen van tien tweeden bovenbouw voor 
de brug over tie Lingo te Gcldermalscn, ten hchneve 
van dea spoorweg Dordrecht—Eist. l n l . bij den 
eerstaanw. ingenieur L, J . Kcsper, fo Gorinchem cn 
den sectieingenieur B. A . A. Dcenik, te Leerdam. 
Aanw. 23 un 24 Maart, telkens te 12'/* uren. Raming 
ƒ 115,200. 

ttrenlngen, te 12 uron, door den outv. der reg. 
en dom., iu het koflleliuis Do Uuic : het slechten vnn 
do bastions 3 - 5 , het dempen van het Zuiderdiep ou 
van een perceel wafer cu het aanleggen van banen 
eu wegen op voorm. vcsliuggrondcn. Aanw. 22, 24 
en 27 Maart, le 10 uren 

Vèar 1 April 1**0. 
'•-Hage, bij burg. en wetb.: de levering, het stellen 

en ged, een jaar onderhouden van eeu stoompomp-
werktuig met toebchooren, ten dienste van de 's-Gra-
venhaagsche duinwaterleiding. Inl. Maandag, Woens
dag en Vrijdag van elke week, van 1—4 uren, aan 
het bureau tier duinwaterleiding. 

WeenNdag, 7 April. 
Brrgen-aa-Zaeni, te 1 uur, tloor burg. cn weth.: 

ile levering van 100,000 Quetiastkoieu, retouches, 
halfvlak bchnkt. 

Alloop van AanlM'slciliiiïeii. 
Nrhermcrhern, 25 Febr.: hot bouwen van eeu kof

fiehuis, kolfbaan en kncpclkumer aldaar, ingekomen 
11 bilj., als: 
C. Blom, te Niedorp, ƒ 10,000 
W . Rus, „ Schermerhom, „ 10,599 
A . Wcesliof. „ idem „ 10,571) 
D. Krniner, „ Schagen, „ 10,540 
S. Wi t Jz., „ Oterlcek, „ lOiSSO 
P. Beets, B Heels, „ Ö.OfiO 
II. Klaver, „ llpeudam, „ '1,550 
G. Koster eo M . Leeuw, „ Spanbroek, „ 9,555 
J . Hoogland, „ A l k m a a r , „ 9,400 
J . Nieuwstad, „ Beets, „ 9,299 
M . Ultlor, „ Schermerhorn, „ 8,483 
gegund. 

Hallum, 25 Febr.: het houwen eener voorliuizing 
met tusschciigcboiiw of hals eu een arbeiderswoning, 
onder beheer van den aichilcct B. A.Gelders; ingek. 
7 bilj-, uls: 
M . llolwerda, te Hijum, ƒ 5989 
G. L. Boorsma, „ Kollum, „ 5849 
L. Klzinga, „ Ternaard, „ 5741 
D. F. van Dijk, „ Berlikum, „ 5072 

J . v. d. Steeg, „ Finkiim, „ 5)Ï57 
-I. Jansma, „ Hallum, „ 5153 
K, lliemstra, ., idem „ 4997 
gegu ii tl. 

Illereii, 25 Febr.: het bouwen van een schoollokaal 
met onderwijzerswoning on raadhuis; ingekomen i0 
bilj . , als: 
F. Janssen, te Maastricht, ƒ 11,053 
M . Gehhard, „ idem „ 9,600 
•I. Scndon, „ Reckheim, „ 9,5(J0 
J . Cortenraad, „ Meersen, „ 9,480 
VV'. Salomon, „ idem n 9,441 
M . Ultaghs, „ Valkt:nburg, „ 9,420 
-I. II. Lemmeus, .. Reek, „ 8,9«0 
S. H . Boshouwers, „ Limmel, „ 8,567 
II. II. Stevens, „ Maastricht, „ S.4O0 
J, Lini|iens t „ Sittartl, „ 7,784 

llevenler, 20 Febr: hel afbreken van ecu bestaaud 
en het bouwen vtn een dubbel woonhuis, onder be
heer van deu architect G. to H iele W z ; ingekomen 
16 hilj., nis: 
K. van Leusden, tc Deventer, ƒ 7997 
W. .1. Kolkcrt, „ idem „ 7989 
EL B. Lepping, „ idem „ 7985 
EL Korlcling, „ idem „ 7964 
M. J . Muiderman, „ idem „ 7960 
J. Markerink, „ idem „ 7925 
J . v. d. Woerd, „ idem „ 7921 
H . Gecsink, „ idem „ 7900 
J . Witteveen, „ idem „ 7900 
a v. d. Worp, „ idem „ 7S49 
A. Feberwce, „ idem ,, 7750 
A. G. Beltman, „ idem „ 7711 
J . Pot Jz., „ idem „ 75G1 
J . Mensink, n idem „ 7535 
R. v. d. Spoel en 

L . van Vorden, „ idem „ 7289 
gegund. 

Zaandam, 26 Febr.: lo . eenige vernieuwingen en 
het Sjarig onderhoud van den watermolen; gegund 
J . Otter, te Koog lum-de-Zaiin, voor ƒ2890 . 

2o. do rt:paratiou aan de sleeiion schutsluis ; gegund 
aan H . de Groot, to Knollendam, v o o r / l S R 2 . 

Wranjewaud , 26 Febr : het bouwen vau een hui-
zingo en schuur met wagenhuis c, a. tc Itoruword, 
onder beheer van den architect J . Douma, tc Leeu
warden; ingek. 24 bilj., als: 
* i . Heidstra, tc Hcercnvecn, ƒ 17,400 
J . Kalt, „ Uretorp, „ 15,460 
J . Visser, „ Oudeschoot, „ 15,387 
J. R. Jansma, „ Hallum, „ 15,368 
R- Dijkstra, „ Kollum, „ 15,320 
S. Erich, . Dokkum, „ 15,200 
A. Nieuwland, „ Deinum, „ 15,143 
P- Zijlstra, „ Kollum, „ 14,970 
J. Bos, „ Twijzel, „ 14,923 
W. v. d. Vi lde . „ Drachten, „ 14,827 
L. v. d. Keulen, „ Brantgum, „ 14,662 
•I. Pijnakker, „ Kollum, „ 14,625 
H . Meersmu, „ Kollum, „ 14,533 
I). van Dijk, „ Berlikum, „ 14,495 
M . ZÜIsIra, „ Ec, „ 14,480 
J. Pijkstra, „ Mcrgum, „ 14,444 
J . v, d. Steen, „ Finkum, „ 14,384 
K. Keuning, „ Tornaard, „ 14,347 
J- Hooijcnga, „ Motslawior, „ 14,345 
S. S „its, „ Berlikum, „ 14,096 
L MUi.igi, „ Ternaard, „ 13,717 

vnn Wieren, „ Janum, „ 13,545 
K. Dijkman, „ Nes, „ 13,4,89 
i ' . L . lliemstra, „ Hallum, „ 12,662 
O L O l ; " l b 

'•-Hage, 27 Febr.: het voorzetten der rioleering te 
Sclioveningen; ingekomen 10 bilj., als: 
H . dc Borst, te Papendrecht, ƒ 24,800 
J . Itooscuburg, M 's-Hage, „ 23,850 
Van Li th en Van Dam, „ idem „ 22,400 
A . R. Rutgers, „ idem „ 19,999 
W. P. Tceuwisse, „ idem „ 19,900 

P. Kraaijeveld, „ itlem „ 19,890 
H . Jongcnburger. „ Waddinksvecu, „ 19.S60 
G. Key, „ Rotterdam, „ 19,100 
W . K. aaasveld, „ V H a g e , „ 18,500 
0. A. Bekijf, „ idem » 17,350 
Raming „ 19,000 

Hulium, 27 Febr: het bouwen eeaer stelphuizing, 
schuur en stul op een zatlie te Bozuin; ingekomen 
8 bilj . , als: 
R. J . Rnderma, te Wiowerd, ƒ 11,204.29 
G. Grouwstra, n Poppingawicr, „ 8,787. 
J . Schaafsmu, „ Lceuwardeu, „ 8,485. 
G. Lanting, n Doersum, „ 8,086. 
K . v. d. Schaaf, „ Terhorne, „ 7,900. 
S. Smits, „ Berlikum, „ 7,598. 
A. T. H . Boomsma, „ idem n 7,750. 
II. T. Biesma, „ Bozum, „ 7,410. 

Middelburg, 27 Ftdir.: lo. het maken vau ecu peilput 
en gebouwtje voor eeue Zulfregistreerende peilschaal 
bij Bruinisse, aan het Zijpe; ingek. 5 hiljettou, als: 
H . C. v. d. Eude, te Zierikzee, / 9486 
J . Verkuijl IJuukkclaur, „ Vlissingen, ., 9443 
J . v. d. Linde, „ Zrcrikzee, „ 9300 
J , Elenbaas, „ Bruinisse, 8750 
C. Holier, „ idem .. 8486 

2o. het bestorten van de hoorden langï bet kauaal 
door Zuid-Beveland; iugek. 5 bilj., als: 
1. van Male Dz., tc Bmskcns, ƒ 6300 
I). Volker, „ Dordrecht, „ 5900 
B. den Extcr van den 

Briuk, „ Krabbendijke, „ 5845 
L. Luijk, ,, Hansweert, „ 5750 
P. J . Visser, „ idem „ 5696 

3o. het afbreken en wederupbouwon vnn het gebouwtje 
voor het zolfregistreercntl werktuig te Brouwershaven, 
en het plaatsen van gegoten-ijzeren buizen in den be
staand en houten toeleitüiigskoker; ingekomen S bil
jetten, als: 
A . Zoeter, te Bruinisse, f 3530 
VV. Kingelborg, „ Duivcndijke, „ 3490 
H . C. v. d. Eude, ., Zierikzee, „ 3395 
.1. Vink, „ Noordgouwc, „ 337S 
C. Vos, „ Elkerzec, „ 3288 
J . Vink, „ Hrouwershaven, „ 3275 
C. Knppeus, „ idom „ 2797 
A van Bczooijen, „ St.-Maartensdijk, ,, 2698 

Leruwarden, 27 Febr.: dn verdere voortzetting ïan 
de verbetering der noordcr-zcewering te Harlingen; 
minste iuschr. was C. M Dijkstra, te Cornwerd, voor 
/ 18,489. 

I.reiiingen, 27 Ftdtr : het afbreken eener oude- en 
het bouwen van 3 woningen buiten de voormalige 
Apoort, onder beheer van tic architecten K . en 11. 
Hoekzema; ingek. 10 bilj., als: 
G. Hiurichs, te Groningen, f 2550 
II. J . v. d. Nap, m idem „ 2497 
E. Peters, „ idom „ 2477 
1>. S Ditldeas, „ idem „ 2279 

J . Kruiter, „ idem „ 2248 
J . tbr Vries, „ idem „ 2185 
B. Schuur, „ idem ,. 2165 
t i . A. de Ruiter, „ idem „ 2095 
.1. PoelttUU, M idem „ 2005 
11. Kema, „ idem „ 1780 

tlrecht, 2S Febr.: verkoop van oude ijzeren spoor
staven, lasCh- t-n eindplatttn, schroef- en haakbouteti, 
puiitsiukkeu, (oogbewegingen enz. vau dc Staatsspoor* 
wegen, uit den weg genomen of nog te urmen ged. 
het jaar '80j ingekomen 9 bilj. (waarvan 1 zonder 
waarde), als: 
Hotz en Co., te Rotterdam, ƒ 52.50 
G. Koeckuert, „ Antwerpen, „ 52.52 
Stokvis cn Zn., „ Rofterdam. „ 53. 
B . J . Nijkerk, „ Amsterdam, „ 54.01 
Merrein en l*a Porie, „ itlem „ 56.7li 5 

'i. Entlioven, „ 's-Hagc, „ 57.12 
Bernstein en Faidcr, „ Antwerpen, „ 67.43 
A. D. Hamburger, „ Utrecht, „ 61.56 
per 1000 K G . 

Zwalle, 28 Febr.: tie levering van gegoten-ijzeren 
palen n o r de veemarkt; ingek. 12 bilj., als: 
Boddncrt eu Co., te Middelburg, ƒ 3995. 
Van Lohuizen eu Oo., „ Vaasseu, „ 3079.80 
H. Dalhuisen, „ Kampen, „ 2950. 
Engelmaan m Van Stirum, m idem „ _'ss7. 
0. Klep vnn Vellhoven, „ Tilburg, „ 2792. 
Asser ijzer- eu metaal-

gieterij, „ Assen, „ 27S3. 
P. Entlioven, „ V H a g e , „ 2532. 
Ijzergieterij Prins van 

Oraujo, „ idem „ 2515. 
G. J . Wispelwey en Co., „ Zwolle, „ 2490. 
Joseph eu Co., „ Maastricht, „ 2423. 
R. Mohrrnauii en Co., „ Leeuwarden, ,, 2275. 
Schaepman eu Helmich, „ Zwolle, „ 20S6. 
gegund. 

Mrenlngen, 28 Fehr.: liet bouwen cener behuizing, 
ouder beheer van do architecten K . eu II. Hoekzema; 
iugek. 3 bilj , als: 
.1. W. Bakker, te Groningen, ƒ 2100 
J . de Vries, „ idem „ 2035 
J . Kruiter, „ idem „ 1C90 
gegund. 

Meppel, 28 Febr.: dc ijzeren overdekking vóór dc 
hoterwaag; ingek. 6 bilj., uls: 
Gubr. Vau dor Werff, tc Leeuwarden, ƒ 3120 
R. Hunsc, „ Assen, „ 2955 
Van Dorsser eu Terhorst, „ Dordrecht, „ 2540 
Wed. J . Muyderinau en Zn., „ Zwolle, „ 2340 
II. Dalbuiseu, „ Kampou, „ 1785 
gegund. 

Lelden, 1 Maart: het verrichten van onderschei-
tleuo werkzaamheden unn de bcwuarechool ia dc 
Scheistrnat, strekkende langs tie Vrouwenkamp; inge
komen 9 bilj,, als: 
A . P. Plaujer, te Leiden, f 4070. 
A . Verhoog Jr., „ idem „ 3613. 
A. Resseuaar, „ idem „ 3540. 
W . P. Verhaar, „ idem M 3529. 
W . v. d. Drift, „ idem „ 3456.78 

J . F. Schimmel, „ idem „ 3434. 
J . N . v. d. Heijden, „ idem „ 3345. 
S. van Ixieuwen, „ irlem „ 3199. 
11. J . Carlier, „ idem „ 3144. 

Zuldhern , 1 Maart: het verdiepen van de Kommer-
zijlster-Biiitenniite ; ingek. 15 bilj., als: 
J . Werkman, te Groningen, f 56,879 
W . do Jong Az. , „ idem „ 49,600 
J . N . Kruizinga, „ Blijham, „ 42,800 
11. J . Kroon, „ Groningen, „ 40,100 
J . Veldkamp, „ Bedum, „ 40,000 
L . Urnntl Ds., „ Giesemlam, „ 39,986 
A . J . Benninga, „ Retlum, „ 39,900 
S. de Wit, „ Grouingeii, „ 39,873 
W. Bos, „ Zuidbrock, „ 39,200 
W . B. Harkema, „ Warfhuizeu, „ 38,265 I 
G. C. M . Rottinghuis, „ Delfzijl, „ 36,787 
R de Jung, „ Grouiugen, „ 34,980 ( 

J . W . Ringnpldus, „ Gorredijk, n 34,980 
A . J . v. tl. Werf, „ Dokkum, „ 34,100 
G. T. Praamstra, „ Veenwoudeu, „ 28,600 
gegund. 

Amiterdam, 1 Maart: lo. liet bouwen vau een 
bureau vau politie on cone hulpwacht voor de brand
weer op het Leidschcplein; minste inschr. was A . 
Paans, te Amsterdam, voor/"46,S00. 

2o. het verbouwen van 2 pakhuizen op du Katten-
burgergracht, tot hulpwacht van de brandweer en 
politie; minste inschr. was B. van der Weerden, tc 
Amsterdam, voor ƒ32,340. 

•fo. het gewoon onderhoud van- cn dc bentel liugcu 
aan de verschil Ie udo gcm eeu teinricht ingen ; minste 
inschr. voor do massa was A . Kramer, tc Amsterdam, 
voor f 47,000. 

Veerendaal, 1 Maart: hot bouwen van ccn school
lokaal met onderwijzenwoning cn raadhuis; hoogste 
inschr. was .1. Lemmeus, tc Schinnen, voor r Ï5 ,9v0 j 
minste inschrijver W. Sioben, te Ubachsberg, voor 
f 12,340. Ramiug ƒ17 ,585 . 

Utrecht, 2 Maart: lo. het afbreken cn wederop
bouwen vnu 5 wacliterswouingen, op tie wachtposten 
nos. 112, 113, 114, 117 cn 118 tusschen Heereuvetm 
en Akkrum, ten behoeve van den spoorweg Arnhem— 
Leeuwarden; iugek. 8 biljetten als: 
R. Post, tc Heerenveen, f 11,989 
J . Nijhotr, „ Wolvega, „ 10,484 
J . G. Hofman, „ Blesse, „ 10,449 
L . Krook, „ Zwolle, „ 9,526 
J . L . Visser. „ Oudeschoot, „ 9,497 
J . Otten, „ Meppel, „ 9,300 
B . J . Ovcrwijk, „ ' I M e e r , „ 8,641 
.1. Hollies, „ Koekange, „ 7,824 
J . v, d. Veen, „ Zoltkamp, „ 7,540 

2o. het houwen van een steenen waclitcrshuisje nnn 
den overweg bij kilometerpaal 164.534, tusschen Wir-
tluin en Leeuwartien, tea behoeve derzelfdc l i jn; in
gekomcu 3 bilj., als: 
R. Post, te Hcerenveeo, f 808 
J . G. Horman, „ Blesse, „ 792 
J . L . Visser, „ Oudeschoot, „ 758 

Nijmegen, 2 M n a r l : bet maken van tien hoven-
bouw eener kerk mot toren, onder beheer van tlco 
architect C. van Dijck, tc Wamel; ingekomcu 6 bil
jetten , als: 
C. Mcijcrs, te VHage , ƒ 154,237 
EL B. Hendriks. „ Oss, „ 151,200 
.1. vnn Grot-ncudacl, „ Nunhem, „ I f^,'.)25 
L . dc Rooy, „ 's-Hagc, „ 117,soo 
A. A. van Dommelen, „ Utrecht, „ 140,000 
\V. Tielens, „ idem „ 139,700 
nu i gegund. 

Ileernaar . 2 Mnnrt: hel maken van een schoolgc-
boiiw altlaar, onder beheer van den architect A . Ver-
mnes; ingek. 8 bilj., als: 
A. Duim, te Noordeloos, ƒ 18.6S1 
C. Kxnlto, „ Gorinchem, „ 18,168 
J . A . Brouwer, „ Hardinksveld, „ 16,993 
B. dc Zwart, „ Giesendam, „ 16,900 
C. do Bruin, „ Jaarsveld, „ 10,870 
J Bride, „ Goudriaan, „ 16,360 
F. Streetland, „ Sliedrecht, „ 15.H70 
D . Karon, „ Hoornaar, „ 15,771 

i m . t e i .1 u n , 2 Maart: de verbouw van eeu perc. 
aan tic Wresperstraat no. 27, voor rekening van A . 
L H. Swaap, onder beheer vau deu bouwkundige 1). 
A. llogentlijk; onderhands gegund aan J . Morison, tt; 
Amsterdam, voor ƒ10,970. 

U e i n , 2 Maart: tie leveriug van 2125 K G . messing-
plaat, dik 0.0013 M . ; minste inschr. waren Van deu 
Berg cn Co., te Amsterdam, voor ƒ98.6S per 100 K G . 

'a-llugc, 2 Maart: bet mnkeu van de fundeering 
voor oen ijzeren kiistür-litloren eu hot bouweu van 3 
woningen voorden dienst, der verlichting op Ameland j 
minste iuschr. was T. Boonstra. te Harlingen, voor 
f 40.SOO 

Bedum, 2 Maart: bet. bouwen van een R. K. kerk 
met toren, ouder beheer van den architect A . Tepc; 
ingek. 10 bilj., uls : 
J . S. Toesmnu, f 50,717 
E. W . Wietzema, tc Groningen, „ 50,417 
H . Tcninga, „ Grootegast, „ 46,000 
Th. G . Beekhuis, „ 41,740 
W . Tiolens, „ Utrecht, „ 39,000 
A. A . van Dommcleu, „ idem „ 38,400 
Th. Bos, „ 38,387 
A. Pasloor, „ 37,700 
A. Benninga, „ 37,000 
C. van Sclinick, „ 36,179 

Twellea, 3 Maart: le perc. verbouwing tier schoul 
te Voorst, 2e perc. hvering dor schoolnieubelen; in
gekomen 19 bilj., als; 

le perc 2e perc. massa 
W. ter Wegel, tu 

t Twelloo, ƒ 4646. ƒ 034.96 ƒ 5280 
G. Boerstoel, tc 

Brummen, 45S7. 725. 529S 
J . Witteveen, te 

Deventer, 5077. 859. 5886 
I I . Carmiggult, tc 

Voorst, 4422. 
J . Wolbrink, idem, 43S0. 
W . Dennckainp, te 

Wi lp , 4503.85 097.56 
A . Klanderman, te 

lira , ii, 4239. 757. 4996 
11 Hulsbotr, tc 

Voont, 679. 5031 
J . Mulder, tc Tcr-

wolde, 676. 
B van der Worp, te 

Deventer, 750. 
J Carmiggclt, te 

Voorst, 43S6. 
II. Mouw, fe Apcld., 5384 
G. ter Hrcrdl , tc 

Vuont, 5128 
L . A. de Haan, tc 

Twelloo, 5149 
P. van Egmond, tc 

Deventer, 769. 
J . v. d. Woerd, idem, 4845. 757. 5C02 
II. (icesink, idem, 775.50 
A Feberwce, idem, 733. 
W. Straalman, te Twelloo, 785. 

Het le perc. is gegund aan A. Klanderman, fc Drum
men, voor ƒ4239, liet 2c perc. aan W. ter Wegel, lo 
Twelloo, voor ƒ634 .96 . 

'ü-Keiarh, 3 Mnnrt: liet maken vau eeno mil. 
zwem- en bndinricliling aan de uitmonding van do An; 
ingek. 5 bij , als: 
M . Verhoeven, te Prinsenhagc, ƒ 15,394 
H. (ilaudimnus, „ Berlikum, „ 14,950 
L. Mol, „ Hedel, „ 14,337 
,1. M . Steenbergen, „ VBoscIl , „ 13,980 
G. Straatman, „ Linne, „ 11,890 

Amsterdam, 3 Maart: het houwen van enti café
restaurant aau het eintle der Cznar-Pcterstraat ; minste 
ilischrijfer was J . II. Braskamp, tc Amstenlam, voor 
ƒ60,740. 

Wlneehete», 3 Maart: liet bouwen cener R. K. 
kerk met toren, onder behoor vnu den architect A . 
Tepc; miuste inschr. was A. A. vnn den Dongen, te 
Utrecht, ?oor f 24,300. 

m, 3 Maart: het verbouwen vnn het i»erccol 
aan tie Slcenstraat uo. 19, onder beheer van den ar
chitect P. G. Laneel; Ingekomen 7 bilj., als: 
W . P. J . Verhaar, te Leiden, ƒ 6073. 
J . N . v. d. Hoijden, „ idem w 5589. 
J . B. Hoogcveen, „ idem „ 5150. 
J . T. ,L Schimmel, „ idem „ 6140. 
S. van Leeuwen, „ idem „ 4990. 
N . dt; Zwart, „ idem „ 4944. 
P. L . vau Erkcl, „ idem „ 4888JJ8 
gegund. 

Nilinegen, 3 Maart: het houwen vnn etui koflleliuis 
mot kasleleitiswmiirig cn 2 bovenhuizen, op het terrein 
ann tien Molen iu dc In-de Bctouwstraul. onder beheer 
van den bouwkundige J . Kuoops Jr.: ingekomen 3 
bilj., nis: 
I I . L . Esmcijer, tc Nijmegen, / 25,590 
A . Th . Opsomer, „ idem „ 17,800 
L . ff. Versprille, „ idem „ 16,978 
niet gegund. 

Nijmegen, 3 Maart: het houwen van eene villa 
aan het Keizer-Karclsplein, onder beheer van deu 
urchiteci-iiificnieur B. Ilrouwrr: gegund nau C. Ver
burgh .Ir., tc Nijmegen, voor ƒ 34,5*0. 

Urnnlngcn, 3 Mnnrt: hel bouwen eener behuizing 
enz. ann tien Korreweg, onder beheer van tlt: archi
tecten K. eu 11. Hoekzema; iugek. 0 bilj., als: 
M Mammen, te Groningen, ƒ 4283 
J . Kruiter, „ idem „ 4200 
J . tin Vries, „ idom , 3935 
J . W. Bakker, „ idem „ 3650 
H . .1. v. d. Nap, „ idem „ 3531 
I I . Holthuis, „ Haren, „ 3389 
gegund. 

Vervolg iler Itericlilen e» MHledceliiiijnir 
B I N N E N L A N D . 

R o t t e r d a m . Door de Vereeniging voor Geschie
denis en Kunst alhier werd in Novemlier van het 
vorige jaar uitgeschreven eene prijsvraag viwtr kunst
draaiers, IMVIIIhouwers en schrijnwerkers, en tot on
derwerp hebbende tie vervaardiging van een voorzit
tershamer. 

Dezer tl age n vergaderde het lie-stuur der genoemde 
Vereeniging, om tie ingezonden voorwerpen te lieoor-
deelen. Er waren negen hamers ingekomen, zoodat 
het doen eener keuze althans door het aantal niet 
werd bemoeilijkt. Dc best gekeurde hamer, zoowel 
wat stijl als vorm en bewerking betreft, bleek te 
zijn vervaardigd duor tien beer lt. Besper, kunst
draaier alhier, wien tie uitgeloofde premie van f 25 
ulzoo is tc beurt gevallen De ingezonden prijsvoor-
weijien zullen gedurende eenigen tijd te bezichtigen 
zijn in het museum tier Vereen iging boven tie Beurs. 

— Tot directeur van de Ncdcrlnndsch-Indische 
Gasmaatschappij is benoemd de heer B. P, van Us-
selstein. 

— De Gemeenteraad heeft de vroeger besproken 
wijziging der bouwplans op het Noordereilantl vast
gesteld en bepaald, tlat de dwusstraten met klin
kers bestraal /uilen worden. 

Z w o l l e . Voor tie Intrekking van directeur der 
gasfabriek zijn 84 sollicitanten. 

Advertentien. 

V E K T E G R N W O O K D I G E K . 
De Société anonyms des Marbres te Brunei 

vraagt een ngeiit of U ' r l i - r r m ( i in i l i^r i te 
Arnhem voor den verkoop vau g r a n i e t en m a r 
m e r in b l o k k e n , p l a t e n en b e w e r k t . 

Aanbiedingen franco, adres 70 rue Baia te Brussel. 

Ministerie van Justitie. 
KMÏSUEBÜÜWEM KN GKVAXUEMSSEN. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op V r i j d a g deu 10 Maart 1880, des namiddags 

ten één ure, zal in een der lokalen vau hei Ministerie 
vau Justitie, in tie Nobelstr.iat te 's Gravenhage, 
bij enkele inschrijving worden aanbesteed: 

a. h e t b o u w e n v a n eene w o n i n g v o o r 
d e n D i r e c t e u r v a n h e t v e r e e n i g d h u i s 
v a n a r r e s t e n p r o v o o s t te H a a r l e m : 

b. h e t u i t v o e r e n v a n v e r n i e u w i n g e n e n 
h e r s t e l l i n g e n aan - e n h e t o n d e r h o u 
d e n g e d u r e n d e 1 8 8 0 , 1881 e n 1 8 8 2 , 
v a n d e r e g t s g e b o u w e n e n d e g e v a n 
g e n i s s e n t e H a a r l e m e n te B r e d a . 

De bestekken liggen ter lezing: te 's Gravenhage 
iu gemeld lokaal vau hei Ministerie vau Justitie, te 
Haarlem eu te Breda iu het reglsgebouw. 

Zij zijn voorts op franco aanvrage te hekomen 
aau het Ministerie van Justitie; bovendien voor Haar-
lem bij den Hoofdopzigler J . V A N A SPER E N te 
Amsterdam, VOOT Breda bij deu Opajgtor I ' V A N 
DER E R V E te Breda. 

Inlichtingen worden gegeven door den liigeuieiir-
Anhitect voor tic Gevangenissen cn liegtsgeliouwen 
J. F. M E T Z E L A A R te 's Gravenhage, eu tloor de 
genoemde opsigtera. 

Aanwijzing zal wonlen gedaan, beginnende aan 
hei reglsgebouw Maandag 15 Maar t , ties namidthigs 
ten twee ure. 

'suVosewJUHM, Voor den Minister, 

tien 3 Maart 1880. Be Secrelaris-Gcneraal, 
G U N T . 

Aanbesteding. 
Op Dinsdag 10 Maart, ten 12 uur, zal in l ie t 

lokaal het Vosje te Amsterdam bij enkele inschrij
ving worden aanbesteed: 

h e t b o u w e n v a j i d r i e K o e t s h u i z o n m e t 
S t a l l e n e n K o e t s i e r s w o n i n g e n o p e e n 
t e r r e i n a c h t e r de p e r c e e l e n N o . 1 0 , 
12 e n 14 S a r p h a t i B t r a a t . 

Bestek en teekeningen zijn tegen betaling vnu 
/ 2 . — le verkrijgen aan bovengenoemd lokaal. 

Inlichtingen geeft tie Heer T. S A N D K R S , civ. 
en bouwk. Ingenieur, Spuistraat 3-4, des morgens, 
vóór 12 uur. 
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 6 Maart 1880. 

D I J K G R A A F u H O O G H E E M R A D E N van RIJN
LAND, zullen op Zaturdag den 13dcn Maart 1880 , 
des middags ten 12 ure, in liet Gemeenlaridshuis te 
Leiden, bij enkele inschrijving besteden, overeen
komstig het bestek en de algemeene voorwaarden : 

Het maken van een blok van vier Wo
ningen nabij bet in aanbouw zijnde 
Stoomgemaal te Katwijk aan Zee. 

Het bestek met de teekening is voor 25 centen, 
de algemeene voorwaarden voor 25 centen en dc 
gezegelde iu-schrijvings-billetten voor 21 centen ver
krijgbaar ter Secretarie van Rijnland , le Leiden. 

De inschrijvings-billetten zullen ten 11 ure van 
den bestedingsdag, in de bus in het (iemeenlands-
huis gestoken moeten z i jn , volgens | 72 der alge
meene voorwaarden. 

Nadere inlichting is te verkrijgen op het tierneen-
lundshuis te Leiden en hij den Opzigter L . A . V A N 
M E L S te Katwijk. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
(VERNIEUWINGSFONDS). 

Op Dinêdag den IO*™ Maarl 1 8 8 0 , doe namid
dags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der .Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen bij de 
Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n°. 40. 
Het leveren van Stalen Tongbewegin

gen, Stalen Spoorstaven voor Tong
bewegingen en IJzeren Excentrische 
Bewegingen, ten behoeve van de 
Staatsspoorwegen. 

De besteding geschiedt hij enkele inschrijving, vol
gens art. 17 van het bestek. 

Het bestek ligt van den 3 i t n Maart 1880 ter 
lezing aan bet Centraalbureau bij de Moieelse I,aan 
en aan de bureaux van de Sectie-Ingenieui-s te Meppel 
cn Rotterdam eu is op franco aanvraag op gemelde 
plaatsen te bekomen. 

Inlichtingen wonlen gegeven op hel Centraalbu
reau der Maatschappij en door de Sectie-Ingenieurs 
voornoemd. 

Utrecht, den 3 d " Maart 1880. 

A A N B E S T E D I N G . 
H E T W A T E R S C H A P V A N B R NIEUWB1LDT 

zal op Zaturdag den 13 Maori e. k . , 's middags 
12 uur, in het Logement »de Krim" te Sint Ja-
robiparochie, bij enkele inschrijving aanbesteden: 

Het verhoogen en verzwaren van de 
Zeewering van het Waterschap, ter 
lengte van p. m. 6893 meters, met 
het afzagen der Paal-en Kistwerken 
langs den Dijk en het vervangen van 
het Paalwerk door een Steenen Voet. 

Bestekken zijn tegen betaling van ƒ 0.50 per 
exemplaar verkrijgbaar bij deu Boekhandelaar J . 
K U I K E N Jz. te Sint Aima|»arochie. 

De aanwijzing geschiedt op Dingsdag den ü Maart, 
's morgens I I uur, te beginnen bij de Zwarte Haan. 

O n t m a n t e l i n g v a n G r o n i n g e n . 

OJ^BABEJlBESTEPlNG. 
B E S T E K N " . l ï 

De ONTVANGER der REGISTRATIE en DO
MEINEN te Groningen zal, op Woensdag den 
31 Maart 1880, des middag, tc li men, in 
Int Koffiehui. .De Unie" luj H. HOVEN', au de 
Groote Markt aldaar, in het openbaar 

A A N B E S T E D E N : 
Het slechten van de bastions III—V, 

het dempen van het Zuiderdiep en 
van een perceel water en het aan
leggen van banen en wegen op voor
malige veatinggronden te Groningen. 

N.B. De te verwerken hoeveelheden bedragen 
onder anderen ongeveer: 

103300 M". Aardewerk. 
2053 M-. herstrating van Keien en Klin

kers. 
De besteding geschiedt bij enkele inschrijving. 
Bestek en teekeningen liggen van 15 Maart 1880 

af ter inzage aan de Kantoren der Registratie en 
Domeinen te Winschoten, Assen, Leeuwarden en 
Groningen en zijn aau laatstgenoemd kantoor tegen 
betaling van één gulden per exemplaar te bekomen. 

De aanwijzing in loco wordt gegeven op Maandag 
22 , Woensdag 24 en Zaterdag 27 Maart 1880 , 
telkens des voormiddags te 10 uren, te beginnen 
aan de Directiekeet bij dc voormalige Heerepoort te 
Groningen. 

Nadere Inlichtingen zijn te bekomen aau boven
genoemde Dit ectiekeet. 

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 10 Maan 1880, *s namiddags I uur , in 
het openbaar M i «iemeoiitchuize aanbesteden: 

De Levering en Plaatsing van Pot- en 
Sierplanten, voor de Bloemperken 
binnen de gemeente en op de Nieuwe 
Algemeene Begraafplaats bij Mos-
co wa met het onderhoud daarvan 
gedurende 1880. 

Aanwijzing Vrijdag 12 Maai t a. s., 's voormiddags 
9 1 / , uur op het Bureau der Publieke Werken ten 
Gemeentehuize; bestekken tegen betaling ter Secretarie 
verkrijgbaar. 

H E T G E M E E N T E B E S T U U R V A N ALKMAAR zal 
op Dinsdag, 23 Maart 1880, 's middags te 12 uur, 
ten stadhuize in bet openbaar aanbesteden i 
lo. Het vergrooten der openbare 

school voor meisjes, begroot 
op / 3498,— 

2o. Het maken eener ophaalbrug 
over de Oudegracht bij de 
Keetgracht, begroot op. . s 6383 

3o. Het afgraven van een deel 
der Vest bij den molen de 
Wolf", dempen en rioleren 
der Keetkolk, maken van 
een nieuwen walm uur en 
bouwen eener tusschen- en 
normaalschool voor 294 kin
deren, begroot op . . . . • 39443 

Aanwijzing 15 Maart 1 8 8 0 , 'e middags te 12 uur, 
aantcvangen bij de Stads timmerwerf, alwaar tevens 
inlichtingen te verkrijgen zijn. 

Bestek tegen betaling van f 0,00 cn teekeningen 
van f 2 ,— op franco aanvrage na 3 Maart 1880 
verkrijgbaar ter fltimnonln eotieleiie, alwaar de bii-
letten ingeleverd moeten zijn Maandag 22 Maart 
1880 , vóór des middags 12 uur precies. 

Aanbesteding. 
C. M U I J S K E N , Arcbitext-lngenieur te Amsterdam 

is voornemens hij enkele inschrijving aan le beste
den het bouwen van: 

Een Kunstzaal met Palmhuis. Koets 
huis met Stalling en Koetsierswo
ning, voor den Heer P. LANGER 
HUIZEN Lz., op het landgoed Crai-
loo". onder Huizen. 

De aanbesteding zal geschieden bij enkele inschrij
ving op deu 15 Maart e. k., op de voorwaarden 
in het Bestek omschreven, in bet Hotel iHoRSflNO" 
te Bussum, alwaar de inschrijvings-hilletleu op bo
vengenoemde!) datum 's morgens voor twaalf uur 
moeten zijn ingeleverd en de Teekeningen van al' 
den 2 ' n Maart e. k. ter visie zullen liggen. 

Besiek met Teekeningen zijn verkrijgbaar tegen 
ƒ3.—, bij E L L E R M A N , H A R M S Sc O»., liokin 2, 
te Amsterdam. 

Aanwijzing in loco den 8' n Maart e. k. , 's mor
gens te 10 ure. 

Aanbesteding. 
Op Maandag den 2 2 « « Maart 1880, des middags 

ten twaalf ure, /al iu 't Itundhuis der Gemeente 
DORDRECHT, hij enkele insehrjjving, worden 
aanbesteed: 

de voortzetting der werken ten dienste 
van de nieuwe Los- en Laadplaats, 
in verbinding met den Staatspoor-
weg, aan den s-Oravendeelschendijk 
aldaar, met de Leverantie der daartoe 
benoodigde Materialen. 

Bestek en (rekening liggen lei inzage aan bet 
Bureau der tjenicciu.-«erken, alwaar de noodige in
lichtingen te bekomen zijn. 

Hel bestek is tegen M a l i n g \uu ƒ'(1.50 jK-r exem
plaar, op franco aanvrage verkrijgbaar ter Secreta
rie van de Gemeente Dordrecht. 

De bUletten in te leveren ter Secretarie voornoemd, 
op deu dag der aanbesteding vóór des middags 12 uur. 

Aanwijzing in loco op Zaturdag 2ü Maart te vo
ren, des namiddags ten 2 uur, Ie beginnen bij het 
bestaande plankier, beneden de Suikerfabriek. 

D I J K G R A A F KM H O O G H E E M R A D E N V A N D E N 
B0NDSBOSSCHE E N D U I N E N TOT P E T T E N zijn 
voornemens, op Dingsdag, den 23 Maart 1880, des 
middags ten 12 uur, in het Logement «DeToelast" 
te Alkmaar aan te besteden: 

Het eenjarig onderhoud van de Honds-
bossche zeewering en eenige binnen
werken , 

waarvan hel bestek ter lezing ligt aan het Ge-
meenelandshuis in den Hazepolder, in de Sociëteit 
te Sliedrecht, in de D r i e Snoeken te Uardinxveld, 
in het Vosje te Amsterdam en in de Toelast en de 
Burg te Alkmaur, terwijl het tegen 50 cents ver
krijgbaar is ter Secretarie van den HONDSBOSSCHE 
te Alkmaar. 

Nadere inlichtingen te In-komen bij den Hoofdop-
zigter C. J . B O L L E K te Hazepolder, door wien den 
19 en den 20 Maart e. k. aanwijzing in loco zal 
worden gedaan. 

Alkmaar, deu 1 Maart 1880. 

Dijkgraaf en Hoogheemraden voorn., 
D. F . V A N L E E U W E N , Dijkgraaf. 
A . P . B U R G E R , Secretaris. 

DËRICKS en O E L D E N S 
te D K l ' T E X . 

STOOMFABRIEK van Pannen, Plavuizen, 
Profiel, Holle en andere Steenen. 

Alle soorten van Handvormsteenen in voor
raad legen concurrerende prijzen. 

-A.Lflremeeii l > e p o t 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 

SWIIAC ' e . TE FÈliiMKS. FRANKRIJK. 
Z I L V E R E N ' M E D A I L L E 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 P A R U S . 
Teekeningen en Prijscourant zijn te bevragen hij 

J . J. S A N D , Wijnhaven 70 Rotterdam, alwaar ook 
verkrijgbaar: Verschillende soorten van goedkoojie 
T E G E L S eu TROTTOIRSTEENEN (genre 
Snrreguemines). 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
(VERNIEUWINGSFONDS,) 

Op Dinsdag den 1(j'i"> Maart 1880 , des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tol Exploitatie vnn Staatssjmorwegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n°. 30. 
Het leveren van Stalen Puntstukken 

ten behoeve van de Staatsspoorwegen. 
De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 

volgens art. 22 van bet Bestek. 
Het Meslek ligt van den 2 l l e n Maart 1880 ter 

lezing aan het Centraalbureau bij de Moreelse Laan 
en aan de bureaux van de Sectie-Ingenieurs te Mepj.cl 
en Rotterdam en is op franco aanvraag op ge
melde plaatsen le hekomen. 

Inlichtingen worden gegeven op het Centraalbureau 
der Maatschappij en door de Sectie-lngenieui-s 
voornoemd. 

Utrecht, deu I»"" Maart 1880. 

H. & J._ S Ü Y Y Ë S 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

tie Hollantlnvhe Tuin, 
Bikkerstraat 20 en 22. te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S vnn alle bekende typen 
en reparatien aan bestaande K E T E L S wonlen in 
den kortst inogolijkoii tijd geleverd en uitgevoerd. i X I O X A I U K . 

P A R K E T V L O E R E N 
en verglaasde geflgureerdo Te

gels voor Moren en Deooratie. 
D E I . I N T & O . , Haringvliet " , Rotterdam. 

Vijftiende Jaargang. W. 11. Zaterdag 13 Maart 1880. 

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 , C O R R I 
DORS, WAlïANIIA'S , . , alsmede I I E K L E E D I N G 
van M U R E N , T E G E L S voor I I I .OKMIIAKKEN en 
P A N E E L W E R K enz. 

Uitsluitend Agentschap van Jlaw & i " . 
voor Nederland en deszelfs Koloniën 

G r . J. OOR., 
F i r m a A N T . U K W I L D , 

8chttpnak9r$havtm .V*. tiï en Jufferetraai ,V". 50, 
E OTTERDAM. 

LOUIS GOFFIN & CIE. 
R U E D A R T O I S 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 . 

VAN RiKTSCHOÏEXvS: »0LUE\S.| 
ROTTERDAM. 

R O B E ! & C O M P A N Y ' S STOOMMACHINES, | 
met Goud bekroond Parijs 1878 , 

voor fabrieken, waterwerken, en. 
LOCOMOTIEVEN van FOX W A L K E R & Co. I 
LOCOMOBIELEN van R ( l B E T & C O M P A N Y | 

nieuw en te huur. 
HEIMACHINES, STOOMKRANEN en I 

D O N K E Y POMPEN van A P P L E B Y l l l tOTIIERS | 
nieuw en te huur. 

CENTRIF UG A ALPOMPEN 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, gogni-.in nle 
K R A A N - en and K E T T I N G E N , STOOM-1 
METERS, AFSLUITERS. K R A N E N ei 
GARNITUREN voor stoom- en m t e t w k t t u g a 
DRIJFRIEMEN. Alles „«„ru. l ig . 

Prims. PORTLAND C E M E N T oil de l'nbriekei 
der beroemde HUKIIAM C O M P A N Y tenen eoncnr- | 
reerende prjjien. 

Alle» prima kwaliteit en billijke prijzen. 

LEDEREN DRIJFRIEMEN 
In iiIII- iilmi'tiiiui-ii . geheel bewerkt volgens 
Engelsche methode. 

ALEX. A D A M . 
Delft. fabr. can Leder en Drijfriemen. 

B . H O L S B O E U , t e A r n h e m . 
X l l v r r r n 11 .-••:> i 11,- voor W a t e r . 

p a N - l i i N t r i i i n r i i l n i . 
I % ï 9 . H o o g M t c o i i d r r M ' l i W i l l i i t f v o o r W a -

l i r p i i N - e n H o e k i n e r t - I n n t r u u i e i i l e n . 
Voorts; E y U E R R E S , B A K E N S . M K E T K U I T I N 

G E N , P A S S E I t l l O O Z E N , eil!. enz. 

in L l ' X E M B n t U en L O T H A R I N G E N . 

Z A N D S T E E N , M O L E N SLIJPSTEE- I 
NEN (wil en rood) uil de groeven ; Horn {lidcl- \ 
fangea), Winlertdor/, Ho»port, Pitten-IMImdmj, 
llillingen , llrauforl in Luxemburg ; Wohnerauge 
• •ii Ottange bij AuoHn-lo-Tiche in Lotharingen. 

Inlii-hlingen en Prijscourant gelieve men aan te 
vragen bij den llool'd-Agenl J . J . S A N D , Wijnha
ven Z.'i. 70 Rotterdam. 

Ik E «V O \ 4 i I I & € ° . 
Clvlel-Ingenleurs te Ouclewater. 

l o v c l ' ' " vervaardigen in den kortst mogelijken lijd alle soorten van Stoombaggerinolen. in hout- o l | 
ijzerooiistrurtio. volge igen «vsteeui, gesi-hikt visie elke diepte en opbrengst van löll lot "0011 M> per 
werkdag, en verder Stoomwerktuigen, Ketel.. Drijfwerken, Locomobielen, Heimachine. 
S t e e n - en Tegelvormmachine., IJzeren Kap- eu Bragcon.trneti.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 . 
EXPLOITATIE OER GROEVEN 

V A L I D E ! T n ^ W E ï n s , 

geeft berigt dat door haar uit eenige A O E N T E N voor den | 
.«f*- '" ' verkoo|. van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 

F O L K E R S &. C". tc Amsterdam, 
door wie ook tot het leggen van Vloeren inlichtingen worden verstrekt eu orders voor geheel .Verfer-I 
land aangenomen up gelijke voorwaarden als aan de Fabriek. Ileltwrg N " . 3 , te Amsterdam. 

De Directeur W. P. WALSH. 

GAS-ZUIVERING 
ioor het gebruik van ijzer-oxvde, geleveiil door de 
Gas Purification and Chemical (.». Limited London. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en Oost-Indië 

W. B o m en Zoon, liotierdam, 
bij wien bijzonderheden en prijsopgaven verkrijg
baar zijn. 

Voordeelt uil de hand le koo|i: 
Een geregelde Collectie van de van Rijkswege u i l -

gegeven , dom- den WelEdelGeslr. lieer DOCTERS 
V A N L E E U W E N , Oud-Hoofdingenieur Titulair van 
den Watersnuit, iiagelalen B E S T E K K E N van de 
Walei-slaalswerkeli, Staatsspoorwegen, Telegraaf en 
Ontmanteling, niet daarbij behoorende Teekeningen 
en Registers, loopende tol het jaar 1880 en verza
meld in portefeuilles en ingebonden. 

Voor ojigiive van prijs zich te adresseren aan de 
Dnincs DOCTERS V A N L E E U W E N te Breda, waar 
alles ter bezichtiging is gesteld. 

W . C U E G R A A E F , le Haarlem, heelt uitgegeven: 

BIJDRAGE 
TOT 

ile Kennis vai den Sledenliomv. 
BENE POPULAIRE STUDIE 

DOOR 
H. W. NACHENIUS. 

ƒ 0.60. 
Hij D A N N E N F E L S E R & Co. le Utrecht verschijnt: 

E E N V O U D I G E V E R K L A R I N G 

I V 

VoüllAI. MOT H E T 0 0 9 O» 

. " ï i l i t a i r e Innndatien 
DOOR 

F. A. HOEFEB, 1°. Luit. d. Veld-Art. 

Prys r l.so. Te bekomen bij alle boekhn. 

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 . 
Het Weekblad verschijnt des Zaterdags. 

Het abonnement bedraagt voor het binnenhuid ƒ1.85 per 8 maanilen of 
wel bij rooraitbetaling set gulden per jaar. Afiuaderlgke Domuien by voor-
nitbntelling 15 eent. 

Alle •tnkk.en en advertentiën te adresseeren aan 

de Administratie ie Arnhem. 

Advertentiën uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Advertentiën van 1—5 regel- ƒ 1—, daarboven 20 cent voor eiken regel 
pUattmimte en 10 cent voor een bewy'inommer. Advertentiën voor het bui
tenland 25 cent per regel. 

Gedrukt bij G , W . vau der Wiel & C u . te Arnhem, 

D E W E T S H E R Z I E N I N G V A N DE M A A T S C H A P P I J 
T O T R E V O R D E R I N G DER H O U W K U N S T . 

In bet vijfdt> nummer van dezen jaargang werd 
uitvoerwet tuetUMleeliikj; godiuui vaa een vooi stel, door 
eenige leden der Maatóchappij tot Bevonlcring der 
Houwkunst ingezonden, om belangrijke veranderingen 
in de wet te brengen, waardoor naar hunne meen ing 
de Maatschappij meer aan het beoogde doel beant
woorden en haar prestige verhoogen zou. Hehalve 
dit voorntel kwamen er anderen in van minder in
grijpenden aard; wel een bewijs, dat de behoefte aan 
verandering van den bestaanden toestand gevoeld 
werd en men herinnert zich niet, dat er totheden 
zulk een druk gebruik gemaakt werd van de ver
leende bevoegdheid om voorstellen tot verandering 
der wet te doen. 

Het voorstel, dat in het genoemde nommer van 
dit blad besproken werd, was door 13 personen on
derteekend en wordt door 1M leden der Maatschappij 
ondersteund, zoodot het niet ondienstig schijnt den 
inhoud daarvan aan een nader onderzoek te onder
werpen , in het vertrouwen dat daardoor de belang
stelling in deze zaak zal vermeerderen. De volgorde 
der negen voorstellen (zie het nommer van 31 Januari 
1880) zal daarbij iu het oog gehouden wonlen. 

A D I. Uitgave der Bouwkundige Bijdragen. 
Het bestaande ti jdsduïlt kan iu geenen deele op groote 
sympathie van ito leden zich verhoovaardigen: het 
ziet er onsmakelijk uit , is tamelijk onbeduidend en 
verslindt voor een groot deel de inkomsten der Maat
schappij. Het is een feit, dat de medewerking zeer ge
ring is en om daarin verandering te brengen schijnt 
het aanbeveling te verdienen, het persoonlijk belang van 
een uitgever in de zaak te mengen. Als de Maatschappij 
aan het tijdschrift eene jaiirlijVsche toelage verzekert 
eu daaraan moreelen steun verleent, zal een uitgever 
alles in het werk stellen om de Bouwkundige Bijdragen 
zoodanig in te richten, dat zij in den smaak van het 
publiek vallen cu hem een goed debiet verzekeren. De 
bemoeiingen van het Bestuur zouden zich bij deze ver-
nnrteixle wijze van uitpuil ' bepalen tot het contio-
leeren van den inhoud der stukken en het doen van 
een voorstel omtrent de jaarlijksche toelage, die bij 
de behandeling der begrooting moet wonlen vast
gesteld. 

Men acht het verkieslijk het abonnement op het 
Tijdschrift niet onder de contributie te begrijpen, 
daar de laatste toch verhoogd moet worden om aan 
dc billijke eischen, die men voor eeue Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst mag stellen, te kun
nen beantwoorden. Deze omstandigheid zal juist me
dewerken om den uitgever te noodzaken al het mo
gelijke in het werk te stellen, wat strekken kan om 
het tijdschrift in den smaak van het publiek te doen 
vallen. 

A D II. Bekroonde Prijsvragen. Op den voor
grond stellende, dat bij de mededinging naar het 
beantwoorden van prijsvragen meer voor de eer ge* 
werkt wonlt dan wel voor eene geldelijke belooning, 
die gewoonlijk niet in verhouding tot het gevorderde 
werk staat, schijnt het toekennen van medailles 
aanbeveling te verdienen. Wordt dit denkbeeld ge
deeld , dan leidt dit tot het nadere vooi-stcl om stapjieu 
bij de Regeering te doen tot het verkrijgen der groote 
Rijksmedaille, die als eereprijs kon dienen voor een 
periodiek uit te schrijven buitengewone prijsvraag. 

Volgens de voorgestelde wijziging zouden alleant* 
woorden, die op de prijsvragen inkomen, met het 
rapport der Commissie van beoordceling aan de 
verschillende afdeelingen toegezonden worden, om ze 
daar tentoon te stellen en zoowel inzenders als be
langstellenden gelegenheid te geven tot eene verge-
lykende studie der ontwerpen, en daarbij het jury
rapport te vergelijken. 

De wenschelijkheid der bepaling, dat omtrent de 
uitgaaf der bekroonde prijsontwerpeu door de jury 
in overleg met het Bestuur beslist wordt, valt zoo 
leer in het oog, dat zij geene nadere toelichting 
behoen. 

A D III. Opmeten van oude gebouwen ent. 
Het voorstel geelt eenige uitbreiding aan de bestaande 
bepalingen, waarbij het Bestuur de bevoegdheid heefl 
om door aanbieding van belooningen in het bezit te 
komen van opmetingen en beschrijvingen van eenig 
belangrijk oud bouwwerk. Het zijn toch niet alleen 
de bouwwerken], maar ook de details en motieven, 
die voor den kunstenaar groote waanle kunnen heb
ben, en het is wenschelijk dat ook af beeldiugen van 
oud huisraad verzameld worden. 

Het ligt in de bedoeling van het voorstel, door het 
uitloven van premién schetsen van verschillende mo
tieven en van huisraad byecn te brengen, die dan 
geklasseerd en in seriën uitgegeven konden worden, 
zonder dat dit een reden mocht /.ijn om de uitgaaf 
van oude bestaande gebouwen te staken. Ook hier
bij wenscht men op den voorgrond te stellen, dat 
de stukken afzonderlijk betaald worden en dat bet 
debiet de uitgaaf geheel moet dekken; worden de 
teekeningen autograflsch gemaakt, dan kan dit doel 
door medewerking der leden zeer gemakkelijk be
reikt worden. 

A D IV. Geïllustreerd Weekblad. Hoewel aan 

de redactie van een geïllustreerd weekblad op zuiver 
architectonisch terrein ontegenzeglijk bezwaren ver-
bunden zijn, kan de uitgaaf daarvan krachtig me
dewerken om den invloed der Maatschappij te ver
zekeren en de belangstelling van hare leden te trek
ken. Ook le dien opzichte moet het beginsel gehuldigd 
worden, dat het beter is zich met een uitgever te 
verstaan, dun het blad voor rekening en risico der 
Maatschappij te doen verschijnen. 

De inhoud van het weekblad geeft zich als van
zelf aan en is in korte trekken in het voorstel mede
gedeeld , terwijl de kostelooze toezending daarvan 
aan alle leden voorzeker strekken zal om de belang
stelling te verhoogen. Kon men erin slagen voor 
eene vaste jaarlijksche bijdrage een uitgever te vin
den , dan had het Bestuur in deze niet dan controle 
over den inhoud van het blad uit te oefenen. Het 
persoonlijk belang van den uitgever strekt tot borg, 
dat voor goeden inhoud gezorgd zal worden, 
maar het slagen der onderneming hangt voor een 
groot deel af van de opbrengst der advertentiën; 
worden deze aan het blad onthouden of vloeien zij 
minder ruim toe, dan kunnen de kosten niet ge
dekt worden, vooral niet als aan het denkbeeld van 
een geilltiKtreenl weekblad wonlt vastgehouden. 

A D V. Contributie. Dat verhooging van con
tributie onvermijdelijk is, als men op eenigszins waar
dige wijze de eer dei' Maatschappij wil ophouden, 
ligt voor de hand. Die verhooging is een gevolg 
van de gewijzigde behoeften van deu tijd en den 
wensch om dun werkkring der Maatschappij uit te 
breiden; bovendien werd zij reeds vroeger ter sprake 
gebracht en vele voorstellen, gedurende de laatste 
jaren in het waarachtig belang der zaak gedaan, 
stuitten steeds af op den onvoldoenden staat der kas. 
Aan dien toestand moet een einde komen en de be
taling van •' 1 ~> per jaar is niet te hoog, als men 
bedenkt dat onder dien prijs ook het weekblad be
grepen is. 

Voor jeugdige beoefenaai's der bouwkunst zou het 
bezwaar kunnen geven die contributie te betalen, en 
om hienuin te gemoet te komen, is men er bij het 
voorstel op bedacht geweest, hun de bevoegdheid te 
geven als buitengewone leden toe te treden. Deze 
zouden het weekblad en de uit te geven bekroonde 
prijsvragen ontvangen, en slechts fb contributie be
talen ; zij hebben echter geen stem in de vergadering, 
kunnen hoogstens vijf jaar buitengewoon lid blyveu 
en moeten beneden den leeftijd van 23 jaar zijn, om 
als zoodanig aangenomen te kunnen wonlen. 

Behalve de gewone en kunstlievende leden wordt 
voorgesteld ook buitengewone leden aan te nemen, 
invoege als dit bij verschillende genootschapjien wordt 
aangetroflen. De opneming van kunstlievende leden — 
niet vakgenooten — geeft eene vermeerdering van 
inkomsten en tegenover die stoffelijke belangstelling 
wonlt hun het recht verleend de bijeenkomsten der 
Maatschappij bij te wonen en de verzameling koste
loos te bezoeken. Daardoor wordt de publieke be
langstelling voor den werkkring der Mnatschapiiij 
opgewekt en invloed op de publieke meening uitge
oefend. 

Het kan niet ontkend wonlen dat de verbooging 
der contributie ten gevolge zal hebben dat eenige leden 
voor het lidmaatschap bedanken, maar van vakge
nooten mogen wij dit niet veronderstellen. Rovendieu 
kunnen de jongere leden wellicht als buitengewoon 
lid worden opgenomen eu er mug niet uit het oog 
verloren worden, dat de gelegenheid, om als kunst
lievend lid toe te treden, door velen zal wonlen 
aangegrepen om belangstelling in de zaak aan den 
dag te leggen. 

A D VI . Het Bestuur. De veranderingen, die 
omtrent de samenstelling van het Bestuur worden 
voorgesteld, maakten leeds meermalen een onder
werp van discussie uit en het blijft onverklaarbaar, 
waarom totheden de bestaande toestand bestendigd 
werd. Voor eene Maatschappij, die over het geheele 
land verspreid Ls, komt het geraden voor de keuze 
van de leden van het Bestuur niet te beperken tot 
de leden, die le Amstenlam gevestigd zijn. Voor 
de regeling van vele zaken zou het -•mi- bezwaar 
geven, als vele leden van het Bestuur buiten A m 
sterdam woonden cn om hieraan tegemoet te komen, 
werd iu overweging gegeven negen Bestuurders te 
kiezen, waarvan vijf in Amsterdam woonachtig moeten 
zijn, terwijl de vier overigen bij vrije keuze uit de 
buiten Amsterdam wonende leden worden gekozen. Het 
eerstgenoemde vijftal zou dan zoo noodig over spoed-
eischendo zaken kunnen beslissen, maar by eene goede 
regeling der zaak zal zich dit geval weinig vooitloen. 
Stuitte men vroeger op financieele bezwaren, deze 
zullen greotendecls vervallen, als den buitenleden 
alleen de reiskosten vergoed worden; de verhoogde 
contributie laat deze uitgave toe en liet belang der 
Maatschappij vordert, dat de verschillende voorstellen 
en besluiten van het Bestuur ten eenemale vrij van 
plaatselijke toestanden beoordeeld worden. 

Het denkbeeld, strekkende den voorzitter door de 
algenieenu vergadering te doen benoemen, behoeft 
geene nadere to.'lichtin; het belang der zaak brengt 
mede dat de leden daarin gehoord worden en de 

overtuiging vestigt zich te dien opzichte meer en meer. 
A n VII. De Secretaris. Het groote belang om 

«in bezoldigden secretaris aan te stellen werd steeds 
erkend, en ook in deze was de onvoldoende toestand 
dar kas oorzaak, dat de zeek totheden werd uit
gesteld. Worden de voorstellen tot vermeerdering 
der geldmiddelen van de Maatschappij aangenomen, 
dan is het in de eerste plaats plicht tot die benoe
ming te bestuiten. 

Men kan zich verzekerd houden dat den titularis 
e n schoone werkkring wacht en dat het hem niet 
UO werkzaamheden ontbreken zal , vooral in den 
eersten tyd , daar vele onderwerpen nadere regeling 
behoeven. 

An VIII. Wijze van stemming. Daar de alge
meene vergaderingen te Amsterdam gehouden worden, 
kunnen de leden, die daar woonachtig zijn, met 
meer gemak aan de discussien en stemmingen deel
nemen dan de leden buiten Amstenlam, die zich 
meer of min belangrijke uitgaven voor reis- en ver
blijfkosten moeten getroosten. W i l men met de 
zienswijze der buitenleden rekening houden, dan 
verdient het overweging in beginsel vast te stellen, 
dut stemmen hij machtiging kunnen worden uitge. 
bracht. Daartoe strekt het voorstel; teneinde het 
maken van misbruik te voorkomen is daaraan de 
In-paling toegevoegd, dat een gemachtigde niet meer 
dan vijf stemmen mag uitbrengen en dat hij de 
schriftelijke machtiging der lastgevers moet over
leggen. 

A D IX . Maatschappelijk gebouw. Dit voorstel 
kan in allen deele belangrijk genoemd wonlen, zoo
wel om de strekking als de financieele zijde van het 
vraagstuk. De toelichting, door de voorstellei-s aan 
het Bestuur gegeven, is helder en woidt hieronder 
medegedeeld : 

• Dit voorstel omvat de ijuint-essens van onze wen
schen. Een maatschappelijk gebouw met zijn verga
derzaal , zijn bibliotheek en zijn verzamelingen is 
het eeuige middel om voortdurend in aanraking te 
k "iicn met het publiek, en dat publiek te toonen 
oat het a r t i s t i e k e e l e m e n t geenszins iu onze 
Maatschappij ontbreekt. 

• Wij denken ons voor een oogenblik zulk een ge
bouw, reeds door aankoop en gedeeltelijken verbouw 
van een bestaand perceel, liefst met tuin, verkregen 
en ingericht als volgt: 

• Ruim en gezellig en vooral a r t i s t i e k , zooda
nig , dat men, den drempel overschrijdend, reeds 
dadelijk door den goeden smaak van den gastheer 
getroffen wordt; — bevattende: 

ulo . een ruime hooge vergaderzaal, die alle leden 
zich beijverd hebben, door onderlinge samenwerking 
tot een geheel te vormen, dat in zijn ensemble ge-
distingucenl, en in zijn détails een overvloed van 
versieringsmotieven biedt, keur van meubels, fayencen 
en gestileerd vaatwerk, met wand betimmering waarin 
gelegenheid tot plaatsing van kunstvoorwerpen, pa-
neelverdeeling met decoratief schilderwerk, hoog 
kamerfries en gekassetteerd plafond, vensters met 
bordures van veelkleurig gebrand glas, enz. enz.; 
een zaal wellicht uit 2 af te scheiden deelen be
staande, waarvan het eene deel rijker versierd, voor 
kleinere bijeenkomsten; het andere geschikt, om bij 
grootere vergaderingen bij de eerste te worden aan
getrokken. 

•Wi j nemen hierbij aan, dat een groot deel der 
beschreven artistieke inrichting verkregen wordt door 
verschillende leveranciers, welke afwisselend die voor-
werjien gaarne tijdelijk in bruikleen geven, om hunnen 
producten bekendheid te verschaffen. Zoo niet uit 
het binnenland, zijn daarvoor zeker uit het buiten
land de liefhebbers op te sporen. 

• Deze vergaderzaal te gebruiken voor de vergade
ringen en bijeenkomsten van leden dei- Maatschappij 
en voorts voor het houden van voordrachten en het 
geven vun kunstbeschouwingen van décoratieve plaat
werken, aan dc gewone en kunstlievende leden. 

•Op de dagen n.l . waarop bwtuursvergadciingen 
wonlen gehouden, en de bestuursleden daartoe ook 
van b u i t e n overkomen, kan zulk een gezellige 
avondbijeenkomst wonlen georganiseerd. 

• Bouwkunstige vraagstukken van den dag, als 
indertijd b. v. de beursquaestie, die in alle moge
lijke vereenigingen besproken werd, overal, behalve 
<l;iar, waar het onderwerp eigenaardig thuis hoorde, 
kunnen dan in een bijeenkomst van onze Maatschappij 
liesproken en toegelicht worden. 

•Voordrachten op kunsthistorisch gebied. over 
de karakteristiek van een of anderen bouwstijl toe
gelicht door plaatwerken; over een genre van buiten-
of binnenvei-siering, waarover toevallig veel in de 
couranten geschreven wordt, als b. v. vóór eenige 
maanden over sgraffitoversieringen, enz., kunnen 
tot het iwgramma van zulk een avondbijeenkomst 
behooren: plaatwerken uit de bibliotheek of nieuw 
uitgekomen prachtwerken, door de uitgevers of boek
handelaars voor éénen avond gaarne afgestaan tot 
kennismaking door een kunstlievend publiek enz. enz. 

• Deze artistiek ingerichte vergaderzaal kan op de 
vele vrije avonden aan vereenigingen cn particulie
ren worden verhuunl, en in aanmerking genomen 

dc groote behoeRe die aan gezellige vergaderlokalen 
in onze stad bestaat, en de aantrekkelijkheid, orn 
te vergaderen in een artistiek ingerichte omgeving, 
vertrouwen wi j , dat daarmee een rond sommetje 
aan huur kan worden verkregen. 

»2o. Wy denken ons deze vergaderzaal begrensd 
door een tweede kleinere, 't Is de Bibliotheek: 
kasten, boeken en platen aan den wand, tafels met 
bezoekers in de ruimte, 't Zijn aankomende architec
ten en leerlingen, wien het niet convenieert er thuis 
een bibliotheek op na te houden; ' t zijn bouwop-
zichtersen teekenaars, die constructieve détails komen 
verzamelen; 't zijn eenvoudige ambachtslieden, t im
merlieden, smeden, schilders, stukadoors, steenhou
wers enz., die tegen kleine entree motieven komen 
uitzoeken uit de talrijke detailwerken op ' t gebied 
van baksteenbouw, houtconstructie, smeedwerk , 
stukadoor- en schilderwerk, enz. enz. Die bezoekers 
woiden geholpen door den bibliothecaris — tevens 
secretaris der Maatschappij, — terwijl nu en dan 
sen lid van 't hoofdbestuur, commissaris voor de 
bibliotheek, toezicht houdt. 

3o. «Een derde lokaliteit, liefst in verbinding met 
een tuin , denken we ons bestemd tot een perma
nente Tentoonstelling, waar alle mogelijke construc
tieve en decoratieve bouwmaterialen , benevens hunne 
toelichtingen en prijsopgaven door een specimen wor
den vertegenwoordigd. 

• De muren bedekt met binnen- en buitenlandsch 
tegelwerk, de zoldering met alle soorten van pla
fondversiering. de vensters met variëteiten van glas, 
kasten en tafels met het nieuwste hang- en sluit
werk en smeedwerk, monsters van parketvloeren, 
wand betimmering , enz., enz.; de toegang tot den 
tuin b. v. van een volledige stalinrichting voorzien, 
alles met omschrijving en prijscouranten; de tuin 
met rondgaande warande: een permanente en steeds 
afwisselende tentoonstelling van tuinsieraden, enz., 
alles behoorlijk gearrangeerd en tegen betaling van 
plaatsruimte door binnen- en buitenlandsche leveran
ciers kosteloos iu bruikleen gegeven. Zulk een vak
tentoonstelling moet de nieuwste gegevens bevatten 
uit het bouwvak, dus op de hoogte van den tijd 
gehouden wonlen, en aldus onzen architecten van 
veel practisch nut zijn, tevens welkom aan bouw-
patroons, cn kunstlievende leden der Maatschappij. 

•Door een dus artistiek ingerichte vergaderzaal, 
bibliotheek en pei-manente tentoonstelling, waartoe 
het publiek steeds toegang heeft, zal men den werk
kring der Maatschappij leeren kennen, met belang
stelling haar streven gadeslaan en bevorderen, hare 
inmenging in de publieke zaak toejuichen, haar invloed 
prijzen. Daar, op ons terrein, zullen wij den strijd 
tegen de onverschilligheid van het publiek aanvan
gen, en ten slotte het erkenning afdwingen voor ' t 
geen wij willen en werken. 

• Men vleie zich niet met de ijdele hoop, dit doel 
op andere wijze te hereiken. Wij weten geen beter 
middel om het publiek voor onze zaak te winnen, 
dan om het die zaak van haar beste zijde te too
nen, dat is haar artistieke zijde. En schoon lee
ringen wekken, eerst voorbeelden trekken. Het pu
bliek wil zien. Stellen wij het dus daartoe in de 
gelegenheid, en — wij koesteren de overtuiging — 
het zal met steeds toenemende belangstelling onzen 
arbeid waardecren. 

Wel zal zoodoende onze Maatschappij gedwongen 
wonlen, een eenigszins geruchtmakende rel te ver
vullen, maar hare leden zullen het zich dan ook 
tot een eer rekenen , daartoe te behooren, en een 
ballotage noodzakelijk achten, om onbevoegden uit 
haar kring te weren. Zij zullen, wat tot hiertoe 
vooral met de jongere leden zoo zelden het geval 
was, willen werken voor de Maatschappij, omdat ze 
in dc erkenning van hunne medeleden en van het 
publiek succes zien van htm streven. 

•Men wachte zich evenwel voor halve maatregelen 
die onvermijdellijk zouden gepaard gaan met moreele 
eu financieele teleurstellingen. Wanneer het der 
meerderheid aanvankelijk moeite kost zich met het 
aangegeven denkbeeld te vcreenigen, is het beter 
zich daaraan zoetjesaan tc gewennen, dan schoor
voetend toe to geven, en op kleine schaal, bevreesd 
en bckrom|ieu, te trachten een plan ten uitvoer te 
brengen, dat alleen op groote schaal mogelijk is. — 
Een tentoonstelling, die slechts enkele gegevens in
houdt, lokt zoomin publiek als vakgenoot; een bi
bliotheek, die alteen de werken der Maatschappij 
bevat, zal niet door een talrijk publiek bezocht wor
den; een overgangslokaliteit, die men niet instaat 
is, artistiek iu te richten voldoet geenszins aan ons 
doel. Daartoe is het noodig, de zaak flink aan te 
pakken, ze aan te durven. 

•Minstens zal daartoe vereischt wonlen een kapi
taal van een ton, door een leening te verkrijgen. — 
De renten van dat kapitaal worden bestreden door: 

l o . huur namens de Maatschappij, die thans 
f 500 geeft, doch voor betere lokaliteit met grooter 
ledental, daarvoor wel het dubbele kan afzonderen; 

2o. opbrengst van plaatsgeld der inzenders ter 
permanente doch steeds afwisselende tentoonstelling; 

3o. eeu groot deel der contributie vun kunstlie-
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vendu leden, on der gewone in Amsterdam woon
achtig zijnde leden der Mantschnmiij, (welke van de 
voordeelen direct genieten); 

4 0 , huur van de vergaderlokalen aan vercenigin-
gen cn particulieren; 

5o. pachtsom van het buffet (kastelein teven* 
concierge). 

»De stichting van zulk ccn maatschappelijk gebouw 
is evenwel een zaak, die vooraf ernstig van alle 
zijden moet wonlen liestudecnl en voorbereid. 

IDaartoe stellen wij voor, dat ter Algemeene 
Vergadering een financieele commissie worde benoemd, 
die de uitvoerbaarheid van het denklieeid onderzoeke, 
en daarover verslag uitbrenge in de algemeene Seji-
ternlier-hijecnkomst. 

ntïelijktijdig niet een eventueel geconstateerde uit
voerbaarheid zal uitvoering moeten worden gegeven 
aan liet besluit tot het winnen vnn kunstlievende 
leden door middel van circulaires en [lersoonlijk be
zoek , Opdat voor eventueele uitgaven ook de vereischte 
nieuwe inkomsten zullen voorhanden kunnen zijn. 

»In ieder geval achten wij het noodig, dat reeds 
dadelijk ter algemeene Mei-vergadering het besluit 
genomen worde tot stichting van een fonds uit een 
deel tier contribution bestaande en bestemd ten bate 
van dat later te verkrijgen mantschapjwlijk gebouw." 

Moge het voorstel voor enkelen tc groote strekking 
heblien, wij verwachten van de belangstelling dol
leden, dat zij op de Mei-vergadering in grooten getale 
zullen opkomen om de verschillende voorstellen aan 
ccn nauwgezet onderzoek te onderwerpen en daarom
trent hunne ineening uit te spreken. Laat men tie 
gelegenheid thans voorbijgaan om wijzigingen in te 
voeren, dan wonlt de Ijcstnnnde toestand weder voor 
vijf jaren liestendigd, daar de wet slechts om de 
vijf jaren den leden het recht geeft om voorstellen 
tot herziening te doen. 

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 zijn dc volgende beschik
kingen genomen: 

bij den Waterstaat, ontslagen: eervol, de op
zichter 2c klasse P. D. Schelfelaar; 

bij de Staatsspoorwegen, benoemd: tot opzichter 
2e klasse A . van Waeyenberch, thans lijdelijk werk
zaam bij dien tak van dienst; 

bij dc Batariasche Havenwerken, benoemd: tot 
3 e n teekenaar A. Muller; 

bij het Mijnwezen, benoemd: tot ingenieur 3e 
klasse A . Stoop, daartoe gesteld ter beschikking; 
tot opziener l e klasse, de ambtenaar op nonartivi-
teit J . Th . l l . Nagel. 

— Bij beschikking van den Minister van Kolo
niën van deu On Maart is de beer M . E . Scheurleer, 
thans chef van de werkplaatsen der fabriek van 
stoom- cn andere werktuigen der Maatschappij „de 
At las" te Amsterdam, gesteld ter beschikking van 
den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-lndié, 
om tijdelijk te wonlen benoemd tot tweeden werk
tuigkundige bij dc Butaviaschc havenwerken. 

— Het bestuur van het departement 'a-Gravenhage 
der Nederlandsche Maatschappij ter bevonlering van 
Nijverheid heeft zich als hoofdcommissie geconstitu
eerd voor de in 1881 tc Sche veilingen te houden 
internationale tentoonstelling voor visscherijgerml-
schap|ien. De Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid beeft zich Iwroid verklaard het. eerevoor
zitterschap der hoofdcommissie te aanvaarden. 

— Onlangs werd gemeld, dat Gedeputeerde Sta
ten van Zuid-Holland ann hun ambtgcnooteii in 
Noonl-Hollaiid en Utrecht een voorstel hadden ge
daan, om door gemeenschap)iclijke regeling van den 
toestand van den Nonnier-Lekdijk dc veiligheid der 
achterliggende landstreken te verzekeren. 

Het «Handelsblad" verneemt thans, dat Gedepu
teerde Staten van Noord-Holland en Utrecht dat 
voorstel hebben ter worpen. Daarmede zijn thans 
alle onderhandel ingen over die zaak tusschen de 
Provinciale Besturen afgebroken en alle OOOp is 
vervlogen, door regeling van den provincialen wet
gever de veiligheid der bedreigde provinciën verze
kerd t« zien. 

De ophooging, die nu aan liet College van den 
Lekdijk-Bovendams is opgelegd, wonlt door alle 
deskundigen en betrokken belanghebbenden ten eene-
male onvoldoende geacht en toch — legt man daarbij 
zich neder, dan is voorjaren de kans op voldoende 
Iwvestiging vervlogen cn blijft bij eiken winter de 
mogelijkheid van een verschrikkelijke ramp dreigen. 

Een gerucht w i l , dat in deze hachelijke omstan
digheden bet hoogheeminndschap Rijnland nogmaals 
het initiatie! zal nemen, om met samenwerk ing van 
de voornaamste belanghebbenden en voor groote gel
delijke offers zijnerzijds tot een afdoende lieslissing 
te geraken. 

— De Gemeenteraad besloot iu de zitting vnn 
Dinsdag j l . aan het hoofdcomité tot oprichting van 
een standbeeld voor Spinoza de gevraagde vergun
ning te verleenen om het beeld op de gedempte 
Paviljoeiisgi-acht te plaatsen. 

Amsterdam. In de onlangs gehouden vergade
ring vau de Vereeniging van Leeruren en Onder
wijzers aan Ambachtsscholen ter bevordering van 
Ambachtsonderwijs is besloten, prijsvragen uit te 
schijven. 

Die prijsvragen mogen alleen beantwoord worden 
door oud-leerlingen «Ier verschuilende in ons land 
bestaande theoretische eu practische Ambachtsscholen. 

Deze leerlingen mogen niet minder dan é é n , en 
niet meer dun twee jaar de school heblien verlaten; 
zij moeten met lof zijn ontslagen. Het doel dnt 
de Vereeniging met hut uitschrijven dier pi ijs vingen 
heeft, is dc voortdurende ambitie der oud-leerlingen 
gaande te houden. De uitgeloofde prijs zal bestaan 
iu eeno geldelijke belooning van vijftig gulden cn 
een getuigschrift. 

Voor dit jaar wonlt da prijsvraag uitgeschreven 
voor het timuiciinansvuk. Z i j , die wenschen mede 
te dingen, kunnen tegen franco aanvrage afschrift 

dier prijsvraag bekomen bij de heeren: .1. S, H . 
Cornclisse, Spiegelpieln 215 Amsterdam, H . N . 
van Hemert, Baangr. h/d Vijzelgr. 311 Amsterdam 
en J . den Hertog, Huigenspark 48 's Hnge. 

— E r wonlt weder eene proeve met hnutbestrating 
genomen en tegen half April rekent men dat daar
mede tbr Damstraat, Doelenstraat cn Nieuwe Hoog
st raat belegd zullen zijn. 

— De heer A . J . vnn Prebn, hoofdingenieur bij 
den aanleg der Staatsspoorwegen alhier, is Donder
dag 11. overleden. 

Rotterdam. In de vorige vergadering der Aca
demie van Beeldende Kunsten en Technische we
tenschappen alhier werd wel , voornamelijk om 
geldelijk Itezwaar, het foorstel verworpen ODD eene 
tentoonstelling te houden van bouwkundige ontwer
pen, maar hij dc beraadslaging over dat voorstel 
bleek genoegzaam, hoe hoog de bouwkunst werd go-
vvaanleerd en hoezeer men het wenschelijk achtte 
hare beoefening win te moedigen. Na die vergade
ring ontving het bestuur dan ook ccn voorstel, dat 
op eenvoudiger wijze het beoogde doel trachtte te 
doen bereiken, en het vond bij het liestuut zooveel 
sympathie, dat het Zaterdag 0 dezer door Jen voor
zitter, Mr. s' Jacob, namens bet bestuur den leden 
wenl aanbevolen. Het is drieledig en luidt a h volgt: 

l o . de Vergadering besluit een prijsvraag uit te schrij
ven op het gebied der bouwkunst; 2o. dc Vergade
ring machtigt het het bestuur het onderwerp te 
kiezen, dc leden der jury te benoemen en al het 
overige te doen wat noodig is . in den meest uit-
gebreiden zin ; 3o, de Vergadering opent het bestuur 
voor deze zaak een krediet van ƒ 1 0 0 0 uit de eigen 
fondsen der Academie, ter belooning van de bert 
gekeurde ontwerpen, cn ter bestrijding van verdere 
onkosten. 

Over het eerste punt was slechs weinig discussie; 
met 24 tegen 3 stemmen werd het aangenomen. 
Het tweede punt lokte breedvoerige beraadslagingen 
uit. Een «Ier leden wensch le dat het programma 
van den wedstrijd door de leden zou worden vastge
steld , dat zij zouden beslissen over het onderwerp 
der prijsvraag. Dc voorzitter en een der leden toon
den aan, dnt dit moeilijk viel, waar het in de be
doeling lag door een uitgewerkt programma «Ie be-
belangstelling der architecten tc trekken en het 
aesthetiscb karakter van den wedstrijd op den voor
grond tc stellen. Een ander lid zag in dergelijkcn 
wedstrijd slechts baat, wanneer het bekroond ont
werp ook werd uitgevoerd. Venseignemenl de la 
rue was echter niet de hoofdzaak — zóó wenl hier
tegen aangevoerd — maar bevordering vun de bouw
kunst en aanmoediging der beoefenaren van die 
kunst. Dc Academie kim zelve niet lattin bouwen: 
doet zich de gelegenheid voor, om het bekroond 
ontwerp uit te voeren, dan zal daarvan zeker gretig 
gebruik worden gemaakt, en mocht, zieh de kans 
op zulk eeue gelegenheid opdoen vóór bet uitschrij
ven van tie prijsvraag, dan zou dit bij du keus van 
het onderwerp in aanmerking genomen kunnen wor
den. Hut tweede punt wenl aangenomen met 22 
tegen 5 stemmen. 

Het derde punt wenl aangenomen met 23 tegen 
4 stemmen, nadat een der leden had voorgesteld 
de uitgetrokken som tot de helft te verminderen, 
voornamelijk niet het oog op een mogelijke scheiding 
van de twee inrichtingen, tlie thans onder de Aca
demie zijn bijeengebracht. De voorzitter herinnerde, 
dut het gevraagd krediet slechts een maximum was. 
en dat het doel wel eeu offer waard was. De Ver
gadering toonde hiervoor ƒ 1000 veil te bobben. 

In tien loop der discussie bleek, dat een medaille 
aan tien bekroonden inzender zal worden geschonken, 
bij de remuneratie voor het door hem afgestane 
ontwerp. Een der leden wees erop, dat de op dc 
prijsvraag ingezonden ontwerpen aan de beoefening 
tier bouwkunst meer baat zouden schenken, wanneer 
zij niet iu een jiortefeuille gedeponeerd, maar in 
het museum- Boymans wenien tentoongesteld. 

Ten slotte deelde de voorzitter mede, dat bet be
stuur het aanbod had ontvangen van eenige parti
culieren , om kunstwerken uit hunne verzameling 
aanstaanden zomer in de zalen der Academie ten 
toon te stelten. Het bestuur had met tie meeste 
ingenomenheid dit aanbod ontvangen, daar hierdoor 
het particulier bezit ten algemeenen nutte dienstbaar 
wenl. Dc zaak is nog in overweging, maar het 
bestuur heeft alle hoop, dat zij haar beslag zal 
krijgen. 

Arnhem. Vóór eenigen tijd werd door tic heeren 
Duijvené ile W i t , Koltf cn Norticr het plan geop
perd tot oprichting van ccn Planten- en Vogeltuin, 
en thans is tloor dio heeren ecu circulaire verspreid, 
de hoofdvoorwaarden en bepalingen liehelzendo, waar
op in it'ii naamloozt: venoot-schap kan worden deel
genomen, liet doel daarvan is : de bevordering dei-
kennis van het planten- en vogelrijk. De middelen 
ter bereiking van dit doel liestaan i n : a. verzame
ling van vci-srbillende boom- en plantensoorten, van 
levend gevogelte en enkele andere diersoorten, b, 
oaiikweeken van boonieii en planten en aanfokkou 
van gevogelte, c. oprichten van een museum en 
bibliotheek cn d. houden van lezingen. Een stuk 
grond ter grootte vnn 9 hektare, gelegen aan den 
Velperweg, benoorden het landgoed oPrcsikbaaf", 
schuin tegenover het koloniaal militair invalidenhuis 
• Bronbeek", is door dc drie genoemde heeren aan
gekocht en wonlt tegen inkoopsprijs ingebracht. De 
aandeelen bedragen ƒ 2 5 0 , ƒ 5 0 0 en ƒ1000. Zij 
zijn op naam au kunnen wonlen overgeschreven. 
Voor 600 aandeelen, off 150,000, Is door meer
genoemde heeren in het iunatschap[iclijk kapitaal, 

groot f800,000, deelgenomen. 
— Op de uitgeschreven prijsvraag voor den aan

leg van de gedempte Jansgmeht met de daaraan* 
grenzende pleinen zijn achttien antwoorden ingeko
men. Tot llden der Commissie van beoordeel ing zijn 
benoemd de heeren mr. H . A . Elias , J . Copijn en 
L. II. Ebcrsot). 

— In de ge&OUden jaarvergadering vnn de H i l -
rarsumeche stoomspinnerij en weverij, wenl de uit-
deeling bepaald Op 7 pereent of f "0 |«r aandeel 
van ƒ 1 0 0 0 , l e serie en op ia percent of ƒ 0 0 0 |«cr 
aandeel van ƒ 5000, 2e serie. 

van luiihMniinirn 
Haandag, IS Maart. 

MMatr ic i i t , tc 10 uren, door het ministerie van 
waterstaat enz., aan het gebouw van het prov. bost.! 
het maken vau paal regelwerk met steenglooüng langs 
dc kiinaalhoor len der Zuid Willemsvaart hoven sluis 
no. 16, in tie gemeente Weert. Baming /"9SOO. 

I matei-Uiiiii. tc 11 uren, aau hut Koloniaal Eta
blissement: dc levering van verschillende benoodigd
heden, in 88 poroeeteu. 

H U - M I M I , tc 12 uren, door den architcct-ingciiieur 
C. Muijsken (van Amsterdam), in liet Hotel-Horsting: 
hot bouweu vau eene kunslzaal met palmhiiis, koets
huis met •tailing en kdstoiènwouing, voor P. Langer-
huizen Lz., op hot landgoed „Crailoo" ouder Huizen. 

Rangen, tc 12 uren, door burg. cn weth., ten her-
berge van Oonstaatintu van Dongen, op dc Vaart: 
bet bouwen van eeue openbare school met onderwij
zerswouing. aaaw. te 10 uren. 

Lelden, tc 12 ureu, door burg. en weth.: hel ver
richten van diopwerkea in dc stadsgrachten. 

'•-Hage, te I uur, door burg. cn weth.: lo dc 
aanlog van ecu riool in tie laan Coprs-viiu-Cnttrnburcli; 
2o. de bouw eeuer gymnast ickschool 

D e i n , tc 2'/» uren, door de commissie van bcl'ccr 
der stedelijke gasfabriek: de levering vau ongeveer 
55,000 H L . EngeUche gaskolen. 

i.i-tk, te 3 ureu, door burg. cn wetli.; de herstel* 
ling— eu onderhoudswerken aan de gomcentc-cigeu-
dommen ged. '80. 

Rangen, tc 5 uren, nameus H . llosnnboom. ten 
herberge van Johannei van Dongen: het bouwen van 
ccn groot woon- en winkelhuis. Aanw. te li uren. 

Alkmaar, tloor tic Alkmaarsehc Stoomvaartverceiii-
giug: hot bouwen van 3 huizen op het molenerf te 
Avenhorn. 

Illnsdaa, IU Maait. 
l'trrrht, tc l l ' / j ureu, door de Nuderl.-Centraal-

spoorwegmaatschappij: bet bepuineu en begrinten van 
het voorplein van het gemecn-ch. station Amersfoort. 

amaterdam, te 12 uren, in Hot. Vosje : het bouwen 
van 8 koetshuizen met Itallen en knctsicrswouii.geu 
op ccn terrein in dn Sarphatistraat. 

Uae», to 12 ureu, in De Vriendschap: het maken 
van een hooiberg en van veestallen in 3 schureu, be
hoorende tot hei Kioondomein. 

Arnhem, te I uur, door den b urge meest er: de 
levering vau pot- en sierplanten. 

AmHiprdam, tu 1'/, uren, door commissarissen van 
do Stails-bauk-vau lecning, iu de Stads-hauk: hel 
bouwen van eene hulpbank-van-lecning met boven
woning, op een icrrein in tic Conradstrnat. 

II ret lil , te 2 ureu, door de maat schappij tot eipl . 
van Staatsspoorwegen: dc levering van stalen punt-
stukken tra behoeve vau het vernieuwingsfonds, Be
stek no. 39; Int leveren vau stalen toiigbewegingi-n, 
stalen spoorstaven euz. voor idem, Bestek uo. 40. 

Mlrutrelda, te 4 ureu, door het geuieuiitehest.: liet 
bouwen vnn een werkhuis. Aanw. te 1 uur. 

CranliiKfn, 's avonds S ureu, door dc architecten 
K . eu II. Hoekzema, hij H . Pie l : hut gedeeltelijk af
breken en verbouwen eener heereubeliuizing in dc 
lladdingestraat, I 98. 

Katlerdam, ui het Timmerhuis: lo. eenig witters-
werk; 2o. du levering vau 16 hanUtcincu grafzerken; 
So. idem van 900 M J duinzand; 4o cn 5o. idem van 
Duitschc steenkolen. 

aeeea, ten gemeentehuize: het bouwen van couo 
kolenloods bij du gasfabriek. 

Harderwijk, iu Het Wapen van Deventer: het 
amoveeren van eeu pakhuis met bovenwoning en hot 
bouwen van ocu woon- en winkelhuis niet bakkerij ia 
do Smccpoortstraat, ten dienste vau L . Bronsveld. 
Inl. bij den architect J . H . Makkink. 

(•ranlngrn, op het kantnor der suikerfabriek vau 
W. A . Schollen: het afbreken van een perceel, staande 
achter oen in aanbouw zijnd heerenhuis aan de Groo
te markt. 

wVaenndag, 17 Haart, 
'n-llasr, te 11 uren, door het ministerie van water

staat enz..- het vernieuwen van eeu gedeelte der oever-
verdediging langs den linkeroever van dun Geldcrschc-
Usel . Raming ƒ5000. 

Hlnnen-Meerd ijk , te 11 uren door het bestuur 
van dun Korjalen po! der onder dc gemeente Zwaluwe, 
ten huize van J . Sprangers: lo. het leveren, stellen 
cu opleveren vuu eeu horizontaal werkend stoomwerk
tuig; 2o. de gebouwen voor de plaatsing van dc ge
noemde macluno. Iul. bij den architect J . Paul , te 
Zeven huizen. 

'••Has?, tc 12 uron, door hut ministerie van water
staat enz., ten dicusto der Saatsspoorwegou: lo. hot 
maken van 7 steigers niet plankier, moor-custoppaleu 
langs tic noordzijde van het middelgedeelte van het ccu-
traal-persouenstation tc Amsterdam. Raming ƒ 168,400; 
2o. het maken van steunpijlers on bcveiügingswcrken 
voor de draaibrug over tic Zaan te Zaandam, Raming 

ƒ36,300 ; 3o. het maken van eeue dubbele wachterswo-
niug bij de brug ovor het Westerkanaal te Amster
dam. Raming /*9400. 

Arhagerhrug, te 12 uren, in Het Wapen van dc 
Zijpc: het onderhond der grintwegen van deu Zijpc-cu-
Haze polder. 

Joint ' , te 12 uren, bij H . J . Borger: het afbreken 
cn wederopbouwen van ccn pakhuis. 

Harderwijk, to 1 uur, tloor burg. cu weth.: do le
vering vau houtwaren. 

Ntad-aan-'l Muring*Iiel. tu 1 uur, door hrt gemeen
tebest. : het bouwon vau een schoolloksal en onderwij
zerswouing. Inl. bij deu architect Fop Smi l , te O.-
Beicrland. Aan .i 15 Maart, to 1 uur. 

«min-aendam . te 5 ureu, bij J . Knoop Patliuis t 
het herstellen eu godecllolijk vernieuwen van het dia-
kenicarmhuis aldaar. 

Prln-enhage, tu 7 ureu, voor C. Rijken, bij G. 
Sprangers: het bouwen eener huizing met stalling. 

Ilanderdag, IM Haart 
tm-it rtlam, te 11 uren, door den commandant der 

marine: dc leveriug van zink in bladen cn spijkers. 
' •-Unci ' , te 11 uren, door het ministerio van marine: 

de levering vaa steenkolen bij du dir. der mar. te 
Amsterdam. 

Uerdrrelit, tc 11 ureu, in De Draak: lo . het één
jarig onderhoud van dc kazernegebouwea enz. tc Ber
ge u-op-Zoom; 2o. eene gedeeltelijke verving van idem. 

Vein, te P ' , uren, bij W. van Kampen: het bouweu 
van ecu woonhuis bij de Herv. kerk aldaar. Aanw. 
16 Maart, te 1 uur. Bilj. inz. 17 Maart, bij tlnu arch. 
M . K Smit, te Dieren. 

Haarlem, to i" ; uren, door het ministerie van wa
terstaat enz., aan het gebouw van hel prov. best.: het 
voortzetten tier verdedigingswerken tip het uoordur-
strand van Vlieland. Raming ƒ 60,000. 

Ternnnrd, to 4 uren. ten gemeentehuize van West-
dongeradeel i het maken vuu eone oardeliauii uu straat
weg te Haulum, Inug p. in. 241 M . Aanw. te 1 uur. 

Vrijdag, I » Haart 
Mlddplhurff, te 10 uren, door bot ministerie vau 

Waterstaat enz., aan hut gebouw van het prov. bost.: 
het éénjarig onderhoud van eenige werkeu bij de 
Oudc-lloevc aau de noordkust vau Schouwen. Aanw. 
15 Maart. Raming ƒ5110 . 

Raraele, te 10 uron, in hot geuieeutohais: het 

herstellen vau schade aan de waterkeering vuu Eli 
woutsdijk en Borsele. Aanw. 15 en 17 Maart. 

Warmaud, tc 12 uren, door het bestuur van 
Zwaiicuburgerpoldcr, in Do Stad Rome: liet afbrei» 
van ccne houten cu hot maken van eone gemetsel 
sluis Aanw. 17 Maart, te 11 uren. 

'-•Hage, te 1 uur, door hot ministerie van jusliti 
lo. het houwen van eene woning voor den direclei 
van het huis vnu arrest euz. tc Haarlem; 2o. dc v* 
nieuwingen eu herstellingen aan- cn het onderkoj 
ged. '80, 'SI en '88 van do rechtsgch. en gevaug. 
Haarlem cu te Breda. Aauw. 15 Maart, te 2 un 

Nnrrk, te 1 uur, iu du Nieuwe Doclei het sticht* 
van eeu fabrieksgebouw enz. aaa tie Franekcrvaai 
Inl. bij den architect A . Brennjsaep Troost, aldoiu 

vifjdreelil. tc d uren, bij W. A. Snoeck: dc 1 
ring van ongeveer 410 M 1 grint en ongeveer 450 
koolasch, voor dc wegen. 

SroMageu , 'savonds B uren, door de architect* 
K . cn II. Hoekzema, hij A . Juurseina: het verbou-
ca vertimmeren cener behuizing, nahij Groningen 
bet Hocndiep. Aauw. 15 Maart, te 11 uren. 

Heeuwjk, ten gemeentehuize: de gemeentewerk* 
ged. 'SO. 

Zaterdag, SO Maart. 
Breda, te 11 uren, in Het Hof ran Holland 

uitbreiden van dc gebouwen der Kon. M i l . Acad. Aau-
16 Maart, te ureu. Raming ƒ20,000. 

Lelden, te 12 urou, op het gemeen landshuis 
Rijnland: het doeu van eenige verruiming vau 
u ;,,],-!- Lccde, in de onmiddellijke uabijheid 
de spoorwegbrug aldaar. 

t iretiii. te 1 uur, door burg. enweth.: het witte 
en schoonmaken vau gemeentelokalen on vcrfworki 

surlrh, to 3 uren, bij Wed. M . A . Dijkstra: dt 
wono werken aan het waterschap Vijf-l)eelcn-Ze 
keu-Buitendijks over '80. Aanw. te 9 uren. 

Krenlngen, 'savouds S uren, door de architect 
K . en H . Hoekzema, bij Wed. EokholF: hot gadeel 
lijk afbreken eener behniting en wederopbouwen eest 
winkeibehuiziug met bovenwnnjng jn de Guldenstrai 
A 257. Aauw. 17 Maart, te 11 uren. 

iiri'i-iii, aan het bureau der inaatsch. totoxpl. 
Staat sspoorw.: het schoonhouden ged. 1 jaar vau 
hoofdadmiiiistratiegebouw iu dc Moreclselaan, 

Mrknhterum, door den burg. vau Barradeel: d< 
vering van p. m. 600 stère grint. 

M.-Jacablnarorlile, bij k. B. Wassenaar: het 
breken eu wederopbouwen van eene nieuwe sch 
met hals. Inl. bij D. Kcuniug, te St -Aunuparocli. 
Aauw. 17 Maart, te 11 uren. 

AVarkuni, door het gemeentebestuur: tic lever 
van 225 stère riviergriut. 

t.etiiett iu het Hotel De Keizer: het vergrooti 
der machinale klomprufubrick te Bcek-cn-Douk. l i 
bij den art-h. M . Drcesen, te Helmond. Aanw. le 10 ure: 

Maandag, lt Haart. 
Ilrllrvaet»liil«, to 10 uren, in kamer A 16 van 

•ene no. I : het éénjarig onderhoud der werkeu 
gehouwen te Brielle. 

iiiir.iri'i-lii. lu 12 uren, op het raadhuis: de v<i< 
zetting der werken ten dienste van dc nieuwe los 
loudplaa's, in verbinding mei den Staatsspoorweg, 
den 's-Gravendeelschcdijk, aldaar. Aanw. 20 Maai: 
te 2 ureu. 

Hrrda, tc 12 uren, door bel gemeentebest.: lo. 
bouwen van eene se hol lialk sluis iu de Singelgn 
ach'er de Kon. M i l . Acad.; So. hel rioleereu en 
grinten vau don Noord-Binnensingel en leggen M 
trottoirbanden aldaar; Ho. het riolt-cren VsaUOtwssi 
helft dur Willemstraat; 4o. het verleggen ou verhrff 
tien tier bestrating in de Mauritssiraut euz.; au. w 
vernieuwen der keibestrating in de Kurrcslraat cn h 
verstraten der uitkomende keien; 6o. hot vervain 
van 4f>0 M 1 klinkerbestrutitig door keibcstrating 
verwerken der uitkomende bruikbare klinkers. 

Amaterdam, tc 1' . UTt n, door de Muil. IJzertt 
spoorwugmnatsch., in Het Vosje: lo . het bouwen TI 
eene locomot ie vcnloods met aanbouw voor smeder: 
magazijn euz., op het stutionsterreiu tc Leiden. H 
miug ƒ20,600; l o . het makeu vau l groot en 4 klei: 
seinhuizen, op het baanvak lussclieu deu oostelijk* 
doorgang iu het ojx-uhavenfront te Amsterdam cn dt 
St.-Antoniedijk. Aanw. 16 Maart, t e i l uren. Rami: 
ƒ18,000. 

Ihlisting. SS Haart. 
\\i--ekerkr. te I"' uren, door het bestuur S 

deu calamit. polder Vliete, iade directiekeet: het E 
ken van rijswerken ter verbetering aan de Nieuwe N; 

Papendrecht, te \V\ uren, door burg. en wel: 
hut afbreken en wedcropbouwen euner school cn o 
der wijzers woning aan het oosteindc dier gemeente- 1-
bij den crehitect A . Vermaes Mz., te Sliedrecht. Aan! 

17 Maart, te 12 uren. 
Alkmaar, te 12 uren. op het raadhuis: lo. b 

vergrooteu der openbare school voor meisjes. Kan: 
ƒ 3 4 9 8 ; 2o. het maken cener ophaalbrug over do Ou; 
gracht bij de Keetgracht. Ramiug /63S3 ; 3o. I 
afgraven van een deel der Vest bij den Molen 
Wolf, dempen cn rioleereu der keettolk, makeu S 
een nieuwen walmuur en bouwen eener tusschen-
normaalschool voor 294 kinderen. Ramiug ƒ 39,44 
Bil j . inz. 22 Maart, vóór 12 uren. 

Alkmaar, tc 12 uren, door dijkgraaf eu tiooghee: 
raden van den Hondsbossche enz., in Dc Tneh-
hot éénjarig onderhoud van de Hondsbossche sec* 
ring cn eeuige binnenwerken. Inl. bij- eu aanw. d< 
don hoofdopzichter C. J . Bollce, te Hazcpolder, 
en 20 Maart. 

Alkmaar, te 12 uren, door C. J . Rikke , bouwt 
Amsterdam, in Den Burg : hut bouwen van eeu b 
tcu pakhuis met kantoor en knechtswoning en het 
hoogen van hot terreiu met het maken der fundeer 
gen, op Wicriai:en. Aanw. 16 Ma.trt, to 1 uur. 

Joure, te 12 uren, bij den voorz. van het bur.-
armbestuur: het afbreken van een huis naast het ar 
huis, en aldaar opbouwen cn inrichten van een gebui 
voor wee zen verpleging. Iul . bij den bouwk. Joh. 
Borger, aldaar. Aanw. 20 Maart, te 11 uren. 

i.eetm iiriien. te 1 uur, door het ministerie van 
terstaat enz., aan het geb. van het prov. bestuur: 
het éénjarig onderhoud van de Rijks-haven- cn •' 
werkeu te Harlingen, in 2 perc. Ramiug: para 

ƒ31 ,000 , perc. 2 ƒ1320 . Aanw. 13 en 20 Maar t ; ; 
het verbeteren van 's Rijks-grooten weg le kl . tussct 
Oudeschouw en Akkrum. Raming /11,100. Aanw 
en 20 Maart. 

I irecht, te 2 uren, door de maatsch. tot expl. < 
Staatsspoorw., aan het centraalbureau: het uitbreid 
van sporen en het maken ran bijkomende werken opb 
stationsemplaeemeiit Bergcii-op-Zoom. Aanw. 16 Mn* 

Asten, tc 4 uren, door bet prov. bestuur: het bo 
wen eener houten schutsluis in de Vijfde Wijk der kor 
nio Veenhuizen. Aauw. deu 7en dag vóór de bestedi' 

Aarden, te 4 ureu, bij KusJnk : het bouwen van cf! 

boerenplaats „Boersbrork", eu eeuige herstellingen0 
de plaats „Hietbriuk", onder Vordeu. Inl. bij den an' 
M . K . Smit, tc Dieren. Aanw. te 12'/, urén. 

Waenidaf, 14 Haart. 
'a-Ha**, te 11 uren, door het ministerie van wst' 

staat: de herstellingen cn vernieuwingen aan do I* 
betering van den waterweg van Hotterdam naar U 
met hel onderhoud en de herstelling van buitenf 
wouc winter- en stormschade, van 1 Mei 8 0 " 
Apri l '81. Aauw. 20 Maart. Ramiug ƒ 94,700. 

D E O P M E R K E R — Zaterdag 13 Maart 1880. 

/Ht ren , te 11 uren, door den prov. inspecteur der 
dir. bel. ent: het onderhouden vnn- en het doen van 
eenige herstellingen aan du Rijksgebouwen der in
voerrechten ru accijnscn te Ijobith cn te Babhorich, 
en de wachthalt te Milligcn, ged. '80, '81 cn 'H2. Aauw. 
17 Maart, te Lobith te 10, te Babberich to 4 uren. 

Nuenen, te 12 uren, bij Kinderen De Vries: het 
wederopbouwen van conc schuur cn stal, in de kom 
van het dorp te Nucnen. Inl. bij den architect J . 
R. van Keppel, tc Leur bij Breda. Annw. to 10 uren. 

Zwalle. tc 1 uur, tloor burg. eu weth.: hut drie
jarig onderhoud en dc herstellingen aan verschillende 
gemeente-eigendommen, lui. hij dengemeentearchitr-ct. 

Donderdag, 1.1 Haart. 
Arnhem, te 1 uur, door deu burgem.: hut doeu vnn 

boringen voor drinkwater. 
Haarlem, te 2 uren, door den architect J . J . Ouds-

hooru, in het tl.'.tel Lion d'or: het bouweu van een 
blok woonhiiizeu ( I I ) , ann den Schooier singel. Aanw. 
22 Maart, te 2 uren. 

'••Hage, ten raadhuize: de levering van lo . eene 

Ii.iri.j gegoten-ijzereu buizen uu hulpstukken; 2o. 5(10 
;operen lantarens met 250 lantaren tragers, voor de 

gasfabrieken. 
Vri |d . . K . ld Haart 

Nneek, to 12 uren, in de vergaderkamer der Isr. 
gemeente: het verbouwen der synagoge. Inl bij deu 
architect A . Breunissen Troost, nldaar. 

Uranlngcn, tc 12 uren, door het prov. bestuur: lo. 
het vervolgen met het horleggen vnn stecnglooiingen 
icn N . W . van Delfzijl; 2o. vernieuwingen en herstel
lingen aan de walmuren langs do haven in het Boter-
diep, binnen Groningen; 3o. het vernieuwen der be
nedendeuren van de schutsluis in het vcrbimlingska-
snal tussehnn Hoendiep en Noord-Willeiusknnaal. 

Katerdac, 17 Maart. 
Klundert, te 2 uren, door den rentmeester der 

domeingoederen van Z. K. H . Prins Eredcrik der Ne
derlanden, ten raadhuize alduar: het doen van ver
nieuwingen en herstellingen aan onderscheidene ge
bouweu onder Klundert 

•Hnadag, SO Haart. 
Leeuwarden, te 1 uur, door het ministerie vau wa

terstaat enz., aaa het gebouw van liet prov. bestuur: 
eenige buitengew. werken aan du Friesche sluis te 
Zoutkamp. Aanw. 24 en 27 Maart. Raming / » " . 

Waenadas, SI Maart. 
'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie vau water

staat enz.: het wegruimen van eon in de Ito ven-Maas, 
onder Linden, gezonken veerpont. 

V l l a g e , te 12 uren, door het ministerie van water
staat enz., ten dienste der Staatsspoorwegen: het 
maken en stollen van den tweeden bovenbouw voor 
de brug over dc Linge te Geldcrmalsen. l u i . bij den 
eefataaaw. ingenieur L . J . Keeper, te Gorinchem en 
den seotieingenicur B . A . A. Dceuik, te Leerdam. 
Aanw. 23 on 24 Maart, telkens te 12'ijUrcii. Raming 
f 115,200. 

«ranlngen, te 12 uren, door deu Ontv. der reg. 
en dom., in het koffiehuis De Unie: het slechten van 
dc bastions 3—5, het dempen van liet Zuidcrdiep eu 
van een perceel water cn het aanleggen van banen 
en wogen op voorm. vestinggronden. Aanw. 22, 24 
en 27 Maart, te 10 uren. 

Tear I April ! «« • . 
'a-llage, bij burg en weth.: do luvering, het stellen 

en ged. eun jaar ondurhouden van een stnoinpomp-
werktuig met toebchooren, ten dienste vau dc ' l -G t t ' 
vrnhaagschc duinwaterleiding. 

Danderdag, 1 Aarll. 
Haarlem, to 2'/i uren, door het ministerie van wa

terstaat onz., aan het geb. van het prov. bestuur: 
het voorzien der boorden van het Noomhollandsch ka
naal, in 4 perc. Ramiug: resp. ƒ7400, /11,900. ƒ7700, 

ƒ 5 6 5 0 ; 2o. hot verdiepen vnn eenige gedeelten van 
idem, Aanw. 27 Maart. 

Vrij'i-'K, 1 April. 
Illemen, te 12 uren, door burg. cn weth., hij K . 

Pe re boom: het bouwen vnn een raadhuis met dokters
woning, bij Diomerbrug. Aauw. 25 Haart, te II uren. 

gaterdae, 3 ttprll. 
*lleuw-t>kkerland, te 11 uren, door burg. cn weth.: 

het maken van een bijgebouw en het aanbrengen van 
belangrijke veranderingen cu hurstclliugen aan dc le 
openb. school aldaar. Inl. hij den bouwk. A.dun Boer, 
te Niouw-Lckkerland. Aauw. 27 Maart, tc 11 uren. 

Maandag, a April. 
'a-llage, te II' . uren, door hot min. van water

staat enz., nan hot geb. van het prov. bestHur: hot 
bezinken un bestorten van de Westernol aan den Oude-
landschen zeedijk op Gocderecde. Raming /83,lOO. 

Waenadag, 7 April. 
'a-Hage, tc 12 uren, door het ministerie vsn water

staat enz.: l o . het onderhouden van eenige werken 
van- eu bij den Staatsspoorweg te Amsterdam (spoor
weg Nieuwediep—Amsterdam). Inl. bij den hoofdin
genieur te Amsterdam. Aanw. 30 en 8J Maart, te 11 
uren. Raming ƒ 7 5 9 0 ; 2o. hot maken, leveren cn op
stellen vau ccne draaischijf van 13.50 M . middellijn 
op hot gocderenstation iu dc Stadsrietlantlcn tc Am
sterdam. Aauw. 26 en 27 Maart, te 11 uren. Ra
ming ƒ4700 . 

•icrgcii-n»-z»<>m, tc 1 uur, door burg. en weth.: 
de levering van 109,000 Quenastkoieu, retouches, 
halfvlak bekakt. 

Katerdag, IO April, 
llelvairt, tc 1 uur, door burg. cu welh.: het ma

keu dor anrdehaan eu het mot klinkers bestraten van 
een gedeelte der Gijzelsehust raat, langlIOO M . Aauw. 
6 Apr i l , te 1 uur. 

• p later tc hepalan datum. 
Weiihmggr: het verbouwen en inrichten der open

bare school voor 192 kinderen. 

Alloop van Aanbestedingen. 
Reaendaal, 28 Febr.: het vetyrooten ea verbouwen 

vau het gebouw der teckeuschool; iugek. 8 bilj.. als; 
A. v. Bokhoveu, 
F. Bruggemans, 
W . Rosse u, 
J . r. Loon, 
L . Snijkcrbuijk, 
Gebr. Nelemans, 
A . Raaijmakcrs, 
P . Stev-u 

te Roscndaal, 
„ idem, 
M idem, 
., idem, 
„ idem, 
„ idem, 
„ Wouw 
„ Rosrnuaal, 

ƒ 5078 
„ 4949 
„ 4659 
„ 4490 
„ 4370 
„ 4365 
, 4350 

i 4119 
Werkuin, 28 Febr.: het verhoogen en verzwaren 

van den zeedijk van het Workumer Nieuwland, ter 
lengte van 2021 M . niet eenige daaruit voortvloeiende 
werkeu; minste inschr. was l l . J . Bouizer, le M i u -
Dertsga, voor ƒ36,396. 

Baexetn, 1 Maart: de levering aan de gemeente vnu 
10S0 M J Maaskiuzel; minste inschr. was G. Weerens, 
te Wessem, a ƒ 3 . 6 9 per M 3 . 

Hallam, 1 Maart: liet afbreken der oude- on bou
wen eener brug, du Phausuiatille, in dea kunstweg 
Kollum-Nicuwczijleu; minste iuschr. was II. D. Mccr
sma, to Kollum, voor ƒ1787 . 

Uurtlri-i Ut, 1 Maart: de leven nu vuu keit-n < u klinker» aau tl 

Afioetïugeu. -N .UIII-JI Woon
der plaats. Soort der keien. 

inschrijvers. 
plaats. 

Krven Trip. Utrecht. AmleninfliHche of Krven Trip. 
Niederiiicudïger 
lavakcieu. 

& H. Bogurs. Bi'-i n.' l:- Luik se he keien. & H. Bogurs. 
daal hjj 
Gouda. 

J . en I). van Kotterdam. Bazaltkcicn. 
der 1'nt. Sk-usells-rger keien. 

Vtigelkauler keien. 
A. P. Schotel 
(iz. 

Dordrecht. Luiksche keien. 

Sticiétésiiony- buik. Gres. 
nii' des car
rières de Spri-
mont, Ourthe 
et Auibleve. 

bonis Oof6n buik. Gres of bartas. 
k C». 

Krnest Jans Luik. Luiksche. 
sen. 

A. C. Singels Dordrecht. Gres. 
Az. Id. 

Petit jcranit. 

li. 
Gres. 

ld. 
Id. 
Id. 

Van der Made Gres. 
en Bouwman 
voor E. en A. 
Hops. Namen. 

Kloot en Van Rotterdam. Quensst. 
Limburgh. 

Quensst. 

Vau Nourden Rotterdam. 
& Schwer/cl. 

1'. G. Stout. Tiel. 

Kdmond Uur- Comblain Luiksche of Ourthe. 
lion. an punt. 

F. J. Smits. Dordrecht Luiksche of Ourthe. 
Ben-Ahiu. 

1). van tangen Dordrecht. Luiksche. 
Sc. Zu 

W. Hoven & '••I lage. Luiksche. 
Zu. 

'••I lage. 

J..Ü.' 

in 
U 
I! 
12 
11 
I I 
u 
III 
III 
10 
1» 
10 

(jein. S'l , 
10 

De lereriug i . gegund u n A. C Singel. Az. te Dordrecht, 
Onder . .ndam, 'i Maart: het viTwy.Irn in door

vaart vaa dn Zuidetnaatil; gegund aan f. Uos, te Be
dum, voor f 77il. 

Enkhulxcn, t Maart: levering van materialen op de 
binnenwegen van Dreclitorland: perc. 1. 170—11* M . 

uin en grint: 
'. Mautel, te Eukhuiien, / 3400 

H . Nooiien en Oostwouder, „ Westwond, „ 3400 
J van Dalen, ., Hoorn, „ 3300 
J . Brouwer, „ Andijk, „ 3190 

Perc. 2. 455 M 1 grint eu 103 idem geklopte puin: 
II NOOIJ MI en Oostwouder, / 3790 
J . van Halen, „ 3649 

II.,. ,ii 
oMT 

j.'1'iiictiite. 
L-riJ» 

Aaut.1 
in dc 

115:11= 
90.40 
B U I 
16M 
S6S0 
«2 50 
5» 50 
«1.— 
7..— 

30. 
34. 
6D.B5 

74.1K 
(tf.ol 
:,4.:l:. 

der keien. (*) 

IMS 

7195 

50.30 
•3.1 
71.73 
73 — 
• 7 -
60 49 
6078 
7.74 
sa 
46 25 
44.— 
M.M 

perM 5 

/3.3» 

8.7» 
U 8 
MS» 
BJ1 
»SP 
2.l\->' 
&S7> 
M M 
4. IK 
:i U 
3.245 
171 
s a 
4.(16 

4 32 
360 
l i l 
M l 
Ut* 
LH 
LM 
8.10» 
170 
i a 
:l.iihi 
1.78 
:l.4'r-
2.7S 
M l 
1.12 

S J 8 

4.3.-. 

3.42 
3.625 
4.08 
1.17r' 
J.88» 
3 30 

4.836 
3.3» 
3,1 

per 
ÉM0 
NP. 

ƒ IJ560 

15150 
131» 
14140 
12850 
3600 

lur.iKi 
ICIHI 

17*2(1 
10710 
14000 
12!IH(I 
1(10211 
UWKl 

1(12411 

17M0 
14400 
11O60 
13920 

8C60 
76KII 
7MKI 
«42(1 

1HNK> 
1X12(1 
147411 
l.-> 12(1 
13X611 
102380 
I M M 
1648(1 

9520 

17400 

136X0 
145(10 
1X4X0 
16700 
155411 
13200 
12920 
17340 
134611 
125X11 
116X11 
153011 

Aanmerkingen. 

(*) De vette cijfer, ie 
deze drie kolommen zijn 
dc iuiiehriJTinggwiniinen. 
De andere getallen zijn 
daaruit ter vergelijking 
herleid. 

volgen» monzter A N ' \ 2, 9 bij 16 eM. Gres tegen ƒ30 de 100O. 
Perc. 3. 500 M 1 grint en 90 idem geklopte puin : 

J . van Dalen, te Hoorn, f 8350 
D . Beundcr, „ Scharwoude, „ 3160 

Perc. 4. 060 M J grint ou 106 idem geklopte puin 

Monsters ontbreken , 
prijs franco vóór den wal. 

Frnncu vóór den waj. 

franco op den . . I , . u i 
l; r,-i ii-'j,,', k,11,11• ii lonen. 
Monster, ontbreken. 
Monster N». 1. \ J u 
Monster N- . 2. \ g ' 
Mi,II. i r N". 3. I j ; -» 
Monster N°. 4. / 
Franco vóór deu «al. 

Monster A. 
B. 

Franco vóór den wal. 

Monster A N" . 1.' 
A 

„ B 
„ B 

B 
C 
0 
C 
C 

80 francs 
11< .. 
142 „ 

„ 1.1 
„ 2.1 

:: thl 
., 2.1 
., 3.1 
., 4. / 
voor den 

wal. 

B. 
DR. 

Franco op deu wal. 

Franco op den wal. 

n | Franco vóiir den 

E 
J . Bakker, 
J. Zeilemaker, 
J . de Qroot, 
i. van Dalen, 
J . Kramer, 

te Avenhoru, 
, Hoorn. 
, Scharwoude, 
, Hoorn, 
, Oudendijk, 

Perc. 5. 235,000 atraatstcenen: 
J . Bakker, te Avenhorn, 
Zeilemaker ea Tiel , „ Hoorn, 
L . van Wachtendonk, „ Ëukhuizen, 

ƒ 4139 
„ 3647 
„ 3499 
„ 3425 
„ 3287 

ƒ 25.00 
„ 22.98 
„ 22.35 

D- Smits, tc Hoorn, ƒ 21.7S 
, P . Ootes, „ Wognum, „ 21.64 
I per 1000 stuks; gegund aan l) . Smits, te Hoorn. 
I Perc. 6. 385 M ' sand: 

J . van Dalen, te Hoorn, ƒ 1049 
J . Rnkkor, ,, Arenhorn, „ 900 
J . /.cilemttker, „ Hoorn, ,, 857 
I). Bcunder, „ Scharwoude, ,, 770 

l i e . m i e r , 4 Maart: het bouwen van een boeren-
woonhuis op het erve den Eikelhof; ingck. 11 bilj., als. 
R . van der Spool cn Co., te Deventer, ƒ 4100 
H . B . Leppiug, 
J . van der Woerd, 
J . Pot Jz., 
H . Kortcliug, 
A . Fobcrwce, 
B. van der Worp, 
J. Wittevoen, 
A . J . Mcnsïnk, 
W . J . Kolkert, 
Q. Meijer, 
gegund. 

Wea op kmeland , 
school; ingck. 5 bilj., 
R . F. de .long, 
S. Jongedijk, 
C. Schiere, 
J . R . Jansms, 
L . L . Elzingn, 

idem, 
idem, 

, idem, 
idem, 
idem, 
idom, 
idem, 
idem, 
idom, 

, Diepenveen, 

4100 
4023 

„ 4000 
„ 3961 
„ 3919 
,. 3919 
,, 3856 
„ 3964 
„ 2994 
„ 2678 

4 Maart; het bouwen van eene 
als: 
te Ameland, ƒ 12,240 
„ Westdongcradeel, „ 11,736 
„ Smallingerland, „ 11,275 
„ Forwcrderadeel, „ 10,883 
„ Westdongcradeel, 10,400 

Iwelle, 5 Maart: het vernieuwen van twee 
sen, écu val en één hamvigebint voor de ophaalbrug
gen no. 1 eu 4, benevens van een paar deuren aaa 
sluis uo. 5 op de Dedemsvaart; een en ander hoofd
zakelijk in ijzer; minste inschr. was H . Dnlhuisen, te 
Kampen, voor ƒ3858. 

i iardreei i i , 5 Maart: het bouwen van eene land-
bouwachuur, met bergplaatsen, stallingen, dorschvloer 
eus., op den Noordbankpolder; ingek. 21 bilj., at-
J . van der Vlugt, 
A . H . D. Wenster, 
J . Slot, 
J . P . Wimmcrs, 
L . van dor Endt, 
J . llleman, 
A. van Rk, 
H . Degens, 
P. Boele, 
A. Blijlevens, 
J . Schoemeijer, 
T. Lammers, 
J . M . Visser, 

te Dordrecht, 
, Krimpen, 
, Maassluis, 
, idom, 
, idem, 
, idem, 
, I>ordrecht, 
, idem, 
, Alblasserdam, 
, Made, 
, Rotterdam, 
, Strijen, 
, Sliedrecht, 

C. Oostcrlce en J . v. d. Lelij, „ Rozenburg, 
J . v. d. Nadorst, „ Strijen, 
J . Meiboom, ,, Hoogvliet, 
J . de Bruine, „ Nieuwehoorn, 
I>. Dijkgraaf, „ Puttershoek, 
L . liabriin, „ idem, 
F. Streefland, „ Sliedrecht, 
H. van Verre, „ Noordgonwc, 

Anmterdani, 5 Maart: het bouwen van eene school 
voor 600 jongens, met gymnastieklokaal, onderwijzers
wouing eu lanbenoorende werken, aan de Haarlemmer 

f m m 
„ B0956 
„ 19390 
„ 19389 
„ 19300 
„ 19200 
„ 18973 

18987 
„ 18570 
„ 17839 
„ 17450 
„ 1J3S6 
,. 17398 
„ 17298 
„ 17235 
„ 16999 
„ 16999 
„ 16900 
„ 19294 
„ 16770 

15743 

Houttuinen aldaar 
ter A . C. Bleys; ingek. 13 bilj., als: 
J . Postmn, te Amsterdam, 
J . P . Cornelissen, 
Gebr. van Herkom, 
J. J . Boekholts, 
W. L . Lcibbrandt, 
W. Westerhof, 
P. S. Renicrse, 
Ad. Aalders, 
C. Dorlas, 
H . G. Scholteu, 
P . Renes Jr. 
Jan Kooij, 
H . R. Hendriks, 

de plans van den bouwmeos-

ƒ 63950 
„ 5B500 
„ 591)00 

„ swoo 
„ 58970 
„ 582S0 
„ 56S00 
„ 55960 
„ 54497 
„ 51773 
„ 51190 

4S850 
4S2IK) 

idem, 
„ idem, 
„ idem, 
m idem, 
„ Weesp, 
u Amsterdam. 
„ idem, 
„ idem, 
„ idem, 
„ Zantpoort, 
„ Amsterdam, 
„ Oss, 

Breda, 6 Maart: het leveren en stellen van een ijze
ren hek tusschen de westelijke coutreforten vnn den 
grooten toren te Breda; i 
Van Dorsser en Terhorst, 
H . dc Haas eu Zoon, 
I ' l l llörmann, 
J . Peters, 
Grosser un Vestcr, 
Goor. Tromp, 
B. H. Klein en Co., 
H. Burgers, 
H . Hotz, 
Langowis en Dupont, 
J . van Gils, 
J . A . Rubbons, 
T. Kesscls, 
Gebr. vsn der Lelij , 
L . van der Pas, 
Merkelbach, Marbsis & Co.. 
J . Molenschot, 
gegund. 

Meppel, 6 Maart: het bouwen eener zeenziederij, 
voor rek. vau Hamer & Viruly; ingek. 5 bilj , als: 

" 1 / 5099 
„ 4889 
„ 4544 
„ 4544 

4500 

tc Dordrecht, ƒ 2042. 
„ Rotterdam, 

m 
1896. 

„ Utrecht, 
m 

1S45. 
„ Breda, 1845. 
„ Amsterdam, _ 17M. 
,, Vlissingen, 1729. 
„ Amsterdam, 1711.50 
„ Deventer, 

m 
1679. 

„ 's-Hage, 
„ Amsterdam, 

1574.19 „ 's-Hage, 
„ Amsterdam, 1499.79 
„ Breda, 1498. 
„ idom, _ 1475. 
r, idem, 14,011. 
„ idem, _ 1335. 
„ idem, 

M 
1310. 

„ idem, „ 1274.50 
„ Teteriugen, 1182. 

J . Otten, 
l i . Bruintjes, 
K . Worst, 
J . Kmmink, 
A . Hazelaar, 

te Meppel, 
idem, 
idem, 
idem, 
idei 

Mjmeien, 7 Maart: bij onderhand sche besteding 
door den architect Bert Brouwer zijn de volgende wer
keu gegund, als: ccne villa aan den Nassausingcl aan 
H . K de Baau, tc Schcvcningon, voor ƒ34,0011; eeue 
idem mede aan den Nassausingcl aan C. Verhurgli, 
te Nijmegen, voor ƒ20 ,500 ; eene idem aan den Sta
tionsweg aan Woniuck, te Nijmegen, voor ƒ14,000; 
een woonhuis nan de Molenstraat aan W, van Mame
ren, to Nijmegen, voor /7S58; een woonhuis aan dc 
Spoorstraat aan II. E. de Baan, voor ƒ12,200. 

'a-Hage. 8 Maart: het tweejarig onderhoud van- be
nevens eenige veranderingen en herstellingen aan het 
ijkkautoor te Arnhem; minste inschr. was G. Licftiug, 
U Arnhem, voor ƒ5519 . 

'••Hage, 8 Maart: het vervaardigen en toveren van 
gegoten-ijzeren buizen mot hulpstukken voor de duin
waterleiding ; minste inschr. was A. Kampers, te Am
sterdam, voor ƒ S773. 

imalerdam, 8 Maart: euuige herstellingen en ver
nieuwingen, benevens hot onderhoud ged. '80, van de 
huizen, torons, poorten, enz. enz. enz.; minste iuschr. 
was T. G. Degcnhardt, te Amsterdam, voor ƒ7733. 

Amaterdam, S Maart: dc leveriug van SOOO stuks 
eikenhouten dwarsliggers aan de Hol l . IJzeren-spoor
wegmaatschappij, in 4 perc; minste Inschr. waren: 
perc. 1 en 2 , Désiré Maertens, te Brugge on J . J . 
van der Eerden Pz., lo Bokstel, beiden voor ƒ 2 8 8 
per stuk; perc. 3, J . Nahuis, to Groenloo, ad ƒ 2 . 5 9 ; 
perc. 4, P. 11. van Hoogorwou, te Bokstel, ad ƒ 2 . 7 6 . 

Amerareert, S Maart: lo . het makon van eene hou
ten beschoeiing aau de Kleine-Koppel; ingek. 7 bilj., nis: 
C. Streefkerk, te Ameide, ƒ 4900 
J. Fruytier, „ Utrecht, „ 4670 
J . G. van der Geest, „ Amersfoort, „ 4650 
P. Lenders. „ Utrecht, m 4117 
G. Prins, ,, Amersfoort, ,, 3830 
.1 C . ran Eijbergeu, „ idom, „ 3632 
S. Knoppers, „ idem, „ 31S5 
gegund. 

2o. het uitbaggeren van een gedeelte der Haven; 
miuste Inschr. was G. Prins, voor ƒ680 . 

ƒ 7400 
„ 723S 
• 7190 
„ 7180 
„ 7000 
„ 6633 
„ 6500 
„ 5555 

te Almeloo, f 9200 
„ idem „ 9154 
„ idem „ 9149 
„ idem „ 9062 
„ idem „ 6811 
„ idom „ 8767 
„ idem „ 8760 
„ idem „ 8699 
„ idem „ 8689 
,, idem „ 8667 

„ idem „ 8643 
„ idem „ 8628 

Voor de massa was ingeschreven door J . Krachten, 
tc Utrecht, voor ƒ5370, J . Fruytier voor ƒ 5 3 5 5 , J . 
C . van Eijbcrgcn voor ƒ4345. 

Amnlerdam, 8 Maart; de verbouwing van perc uo. 
57 oii het Rapenburg, ouder beheer ran den bouw
kundige J . van deu Berg; gegund aan F. Bensdorp 
cn W. T. Daub, tc Amsterdam, voor ƒ4274,50. 

Arnhem, 8 Maart: het verbouwen van het postkan
toor, onder beheer van dc architecten Van Gendt en 
Nicraad; ingck S bilj., als: 
Th. Eibers, te Arnhem, 
11. Heuvels, idem 
J . H . Stevcus, idem 
D. Nijvelt, idom 
11. van dc Sand, idem 
G. van Borkum, idem 
G. J . Hoogcrs,T. Putman & W. v. d. Heijden, 
J . Mulder, te Arnhem, 
gegund. 

Amkc-Almelaa, 8 Muart: het bonwen van een ge
meentehuis; ingek. 12 bilj., als: 
S. H . Krabshuis, 
K. M . Spoor, 
C. Eckhnrdt, 
F . Niihoff, 
J . Fikkort, 
J . Kamphuis, 
M . Westenberg, 
H . ter Stege, 
R. Vixsoboxse, 
J . Kamphuis, 
J . A . ter Beek, 
J . H . Vos, 
gegund. 

Haarlem, 9 Maart: het verdiepen van eenige vak
ken vaarten en tochten in den Haarlemmerm eerpol der -. 

Voor de massa: M . W. Schreuder, te Schagen, ƒ 45,839; 
W. Ambagisheer, te Amsterdam, /87.000; C . Boutcrsc, 
te Amsterdam, ƒ 49,578; L . Brouwer te Gouda, ƒ45,562; 

J . Dekker, te Sloten: perc. 5 ƒ 4 5 0 0 , perc. 6 ,'5052, 
beide perc ƒ9525 ; — C. Bos, te Haarlemmermeer: 
perc, 1 ƒ17,990, perc 2 /"5000, perc. 3 ƒ9777 , perc. 
4 ƒ 8 9 4 8 , perc. 5 ƒ4270, perc. 6 ƒ 3 8 4 0 ; - C. Sterk, 
tc Heukelom: perc. 5 ƒ 5 4 8 5 , perc. 6 ƒ 4 9 0 0 ) — J . 
Engelhart, te Umuiden: perc 5 ƒ3090, perc 6/3516; 
C. Boutersc, te Amsterdam: perc. 1 en 2 ƒ22 ,478 , 

Eerc. 3 , 4 , 5 en 6 ƒ27 ,478 ; — A. den Breejen, te 
laarlemnicrmucr: perc 1 /16,800, perc 2 /4900 , buide 

perc ƒ21,600; — L . Brouwer, te Gouda: perc. 1 en 
4 ƒ23 ,284 ; — A . Kuijk, te Haarlem: perc. 5 /374S, 
perc. 6 ƒ3336, beide perc ƒ7000. 

Aasen, 9 Maart: het verdiopeu van du kauaalpan-
den tusschen de Haar- eu Diever- en tusschen de Die-
ver- en de Witteltersluis op dc Dreutsche Hoofdvaart; 
ingek. 4 bilj., als: 
L . Carols, te Sliedrecht, ƒ 56,000 
P. van Wijngaarden IJz., „ idem, „ 52,000 
J. N . Kruizinga, ,, Bliiham, „ 49,600 
P. Reinders, ,, Valkenswaard, „ 39,370 

•Leeuwarden, 9 Maart: het makon van een peilput 
en gebouwtje enz. voor eene zclfregistreerende peil
schaal te Staveren; minste inschr. was H . L . Cusvel-
ler, te Staveren, v o o r ƒ 4 6 8 1 . 

Kampen, 9 Maart: de levering van 30,000 H L . En
gelsche gaskolen; gegund nan B. Hagedoorn, tc A m 
sterdam, Holmside, ii ƒ0 .67* per H L . 

/ . .oil .- . 9 Maart: het afbreken der Hoevenbrugcn 
het houwen eouer upliaalbnig over de wetering, aldaar, 
niet landhoofden en vleugels: ingck. 2 bilj., als: 
L . Streefkerk, te Ameide, ƒ 4200 
L . Krook. „ Zwolle, „ 4160 

Kaataheuvel, 9 Maart: het bouwen van eene school 
en ouderwijzerswoning; ingek. 9 bilj., als: 

te Capelle, 
„ Kaatsheuvel, 
„ Loon-op-Zaud, 
u Waalwijk, 
„ idem. 

W . A . de Jong, 
P . Driessen, 
A . Michaels, 
(ï. E. vau Dijck, 
G. van Hultc, 
P. H . Verstcijen, 
J . van der l.rr, 
J . C . Schonk, 
W. Janssen, 

'•-Hage, 10 Maart: lo . bijbouwen der kolenloods 
aan de uieuwe gasfabriek; ingek. 18 bilj., als: 

arwnk, 
dwijk, , Waalwijk, 

, Oisterwiik, 
Woonsel, 

ƒ 26200 
„ 23100 
„ 22590 
„ 22148 
„ 21975 
„ 21973 
„ 21950 
„ 21933 

18900 

A . Stichter, 
J . H . dc Swart en Zn., 
C . v. Alkcmode, 
EL C . v. d. Ende, 
C M . v. Viancn, 
M . L . v. Spanje, 
A. C. Vink, 
J . v. L i th en v. Dam, 
W. P. Teeuwisse, 
C. J . v. Vliet, 
C. Metiers, 
J . Verkoren, 
G. Key, 
A. R. Rutgers, 
P. Verbruggen, 
W . F. Haasveld, 

•Hage, 
„ idem, 
„ Noord wijk-Binnen, 
„ Zierikzeo, 
„ 'a-Hage, 
„ idem, 
„ Utrecht, 
„ 's-Hage, 
„ idem, 
„ Oudshoorn, 
„ 's-Hage, 
„ Voorschoten, 
„ Rotterdam, 
„ 's-Hage, 
„ Waddinksveen, 

's-Hage, 
Tom cn V . Bergen Henegouwen, te idem, 
E . M . Rootl, ,, idem, 
Raming 

2o. het houwen eener bewaarschool in dc 

ƒ 48.S65 
„ 46850 
„ 45900 
„ 45879 
„ 44900 
„ 44757 
„ 44230 
„ 43800 
„ 42200 
„ 41000 
„ 40969 
„ 40787 
„ 40000 
„ 39999 
,, 89630 
„ 3S500 
„ 36874 
„ 27300 
„ 47630 
Koning-

te Zierikzee, ƒ 54830 
„ 's-Hage, (1000 
„ Utrecht, 4S73S 
„ Delft, 4751 Hl 
„ 's-Hagc, 

m 
io tuo 

n idem. 
w 

46100 
„ Noordwijk-Binnen, 

m 
4500K 

„ 's-Hage, 
n Aarluudcrvecn, w 

44800 „ 's-Hage, 
n Aarluudcrvecn, 

M 
44500 

„ Voorschoten, 44000 
„ 's-Hago, „ 4M0Q 
*ouwcu, te idem, 42189 
„ idem. „ 41800 
„ idom, 41000 
„ idem, 3vfiS4 
„ idem, 

m 
80800 

,. 40300 

H . C. v. d. Ende, 
J . v. Li th en v. Dam, 
A . C. Vink, 
A. G. Vos, 
P. Bennebroek, 
C. Mcijers, 
C. v. Alkemade, 
W. P , Teeuwisse, 
.1. Rutgors, 
.1. Verkoren, 
A . L . v. Spanje, 
Tom en V . Bergen Hf 
A . Stichter, 
W . F. lUasveld, 
A K loots, 
E . M . Rood, 
Raming 

'••Hage, 10 Maart: lo . het verdiepou van een ge
deelte der lig-, los- eu laadplaats buiten don voorin, 
afsluitdijk te Amsterdam; het verbroeden en verdiepen 
vnn oen dcc! van het Noordzeekanaal; het verhoogen 
en verzwaren vau dun oostelijken afsluitdijk eu het 
ophoogen en egalisecroti vnn terrciucu tc Amsterdam; 
ingck- 5 bilj., nis: 
L . A . van Haaften, te Sliedrecht, ƒ 198.000 
L . Brand Dz., „ Giesendam, „ 174,570 
C. Bos As., ,, Dordrecht, „ 169,800 
D . Volker, „ idem, „ 16S.800 
B . van don Bos. „ Schcllinkwoudc, „ 162,200 

2o. de uitvoering van baggerwerk ou het beneden
deel dor Nieuwe-Mcrwede; ingek. 2 bilj., als: 
L A . van Haaften, te Sfiedrecht, ƒ 21S.OO0 
A. Volker Lz. , „ idem, „ 176,000 

Uerdrarht, 10 Maart: het bouwen van een boeren
woning mot bouwschuur; ingek. 24 bilj.; sis: 
B. Visser, tc Papendrecht, ƒ L4600 
A. Michuls, „ Dordrecht, „ 12990 
.1. Alphcnaar, „ Waddinksveen, „ 12988 
D. Boertje, „ Puttenhoek, „ 124S0 
A . Veth A z , „ Papendrecht, „ 11990 
J . de Lange, „ Dordrecht, „ 11490 
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L . Kooiman, tc Dordrecht, 

G. Ilulier-, 
J . Vissor Jz., 
P , Visser Jz., 
C. Bothof. 
P . Beversluis, 
R . van den Berg, 
J . Uitterliuden, 
A . Blok, _ 
A . Uitterliaden, 
A . vnn Gameren, 
A . Korteweg, 
P. Tompclaar, 
H . Degens Jz., 
J . Puts, 
G . Schouten, 
B. B. vau Iperon, 
gegund. 

l U a r l r m , 11 Maart: dc werken lot verdediging van 
het strand bcuoordcu Petten; minste inschr. war. u 
.1. Oldenburg, te Bergen en H . Nottelman, teSchourl, 
voor / 68,848. 

W w r i r n , 12 Maart i het houwen van eeue school 
voor 121) kinderen, met onderwijzerswoning enz., te 
Barwoutsvvaarder, ingek. 9 bilj., al; 

l'uueudrccbt, 
s-üravciidcel, 

idem 
Dordrecht, 
's-Grnvcndoel, 

idem 
idem 
idem 
idem 

Strijcn, 
VGruveodcel, 
Dubbeldam, 
Dordrecht, 

idem 
idem 

„ 's-Gravcndecl, 

/ 11445 
„ 11400 
„ 11240 
„ 10700 
„ 10000 
„ 1O50O 
„ 10500 
„ 10200 
„ 10140 
„ 10111 
„ 101O0 
„ 1005'J 
„ 0017 
„ '.1907 
. 0749 
„ 'Xi'fi 
„ 9217 
„ 9005 

O n t m a n t e l i n g v a n G r o n i n g e n . 

U . Blok, 
Ph. Verbruggen, 
J . van Vliet, 
Dekenia, 
ü . Snel, 
W . van Ingen, 
P. van Schalk, 
J . J . Welsiuk, 
A. vaa Sclms, 
gegaad. 

te Woerdea, 
„ Waddinltsveen, 
„ Woerden, 
„ Bodegraven, 
„ Woerdea, 
„ Bodegraven, 
„ Nieawerbrug, 
„ Woorden, 
„ idem 

/ a m 
„ 20S00 
„ 10570 
„ 1S709 
„ 18612 
„ 1N29S 
„ 182S9 
„ 1S240 
„ 17410 

Vervolg der Berichten en Mededcelingen. 
B I N N E N L A N D . 

Leeuwarden. De Vereeniging „Nijverheid" 
heelt het voornemen, in 1881 het 25-jarig bestaan 
te vieren en een nattonaloi nijvtrheids-wedstnjd 
tegen dien tijd georganiseerd, waartoe reeds ver
schillende commissien benuenid zijn. 

Advertentiën. 

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 ad 

Dinsdag 16 Maart 1880 , ' l namiddag* I uur , in 
bet Openbaar ten Gemcentehuizc aanbesteden: 

De Levering en Plaatsing van Pot-en 
Sierplanten, voor de Bloemperken 
binnen de gemeente en op de Nieuwe 
Algemeene Begraafplaats bij Mos-
cowa, met het onderhoud daarvan 
gedurende 1880. 

Bestekken tegen betaling ter Secretarie verkrijgbaar. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
(Voor rekening van den Staat.) 

Op Dinsdag den 23"™ Maart 1 8 8 0 , des namid
dags ten 2 ure, aan liet Centraalbiireau der Maat
schappij Uit Exploitatie van Staatsspoorwegen bij de 
Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n ' . 258. 
Het uitbreiden van sporen en het 

maken van bijkomende werken op 
het stations-emplacement Bergen op-
Zoom , ten behoeve van den spoor
weg van Roosendaal naar Vlissingen. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, vol
gens § 40 van het bestek. 

Het bestek ligt van den 8«™ Maart 1880 ter 
lezing aan het Centiaalbureau bij de Moreelse Laan 
en aan het buieau van den Sectie-Ingenieur te Bergen-
op-Zoom en is op franco aanvraag op gemelde 
plaatsen te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Sectie-Inge
nieur te Bergen-op-'loom. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden den 
16*- Maart 1880. 

Utrecht, den 7 J "> Maart 1880. 

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 A/I .V/ /1/ .V zal 

Vonderdag 25 -Vaart 188(1, 's namiddags 1 uur, in 
het openbaar, ten Gciuecntehuize aanbesteden: 

Het doen van BORINGEN voordrink-
water. 

Bestekken tegen betaling ter Secretarie verkrijg
baar. 

A A N B E S T E D I N G . 
DuoB H E T B E S T U U R V A N H E T K O N I N K L I J K 

/OÜI.OOISCII G E N O O T S C H A P Natura Artis Ma-
gistra, zal op den 8 1 " " Maart 1880 ten 11 ure 
in een der lokalen van bet Genootschap, in twee 
afzonderlijke inschrijvingen worden aanliesteed: 

1". het maken van een Aquarium met 
toebchooren op de bestaande gemet
selde fundatiën op een terrein in de 
Plantage Middellaan te Amsterdam. 

2». Het leveren van de benoodigde hard
steen- en zandsteen-werken voor den 
voorgevel van bovengenoemd Aqua
riumgebouw. 

De bestakken vnn N°. 1 en 2 zün voor ƒ 2 ver
krijgbaar aan den Kantoor-Boek handel van Albmcht 
& Co. , Kalvcrstraat 05. 

De teekeningen liggen ter visie en zijn verkrijg
baar ten kantore van den Architect G. B. Salni , 
op alle werkdagen van U—4 ure legen betaling van 
/ 10.— per stel. 

B E S T E K . N" . 1 1 
De O N T V A N G E R der R E G I S T R A T I E cn DO

M E I N E N te Groningen za l , op Woensdag den 
31 Maart 1880, des middags tc 12 uren, in 
het Kolüchuis ,Dc Unie" bij J A N IIUIZINGA, aan 
de Groote Markt aldaar, in het openbaar 

A A N B E S T E D E N : 
Het alechten van de bastions III V , 

het dempen van het Zulderdiep en 
van een perceel water en het aan
leggen van banen en wegen op voor
malige vestinggronden te Groningen. 

N.B. De te verwerken hoeveel heden beilnigen 
onder anderen ongeveer: 
103300 M \ Aardewerk. 

3653 M -. heratrating van Keien en Klin
ken. 

De hesteding geschiedt bij enkele inschrijving. 
Bestek en teekeningen liggen van 15 Maart 1880 

af ter inzage aan de Kantoren tier Registratie en 
Domeinen te Winschoten , Assen, Leeuwarden en 
Groniugen en zijn aan laatstgenoemd kantoor tegen 
betaling van één gulden per exemplaar te bekomen. 

De aanwijzing in loco wordt gegeven op Maandag 
2 2 , Woensdag 24 cn Zaterdag 27 Maart 1880, 
telkens des vooniiiddags te 10 uren, te beginnen 
aau de Directiekeet hij de voormalige HeerepOOit te 
Groningen, 

Nadere Inlichtingen zijn te bekomen aan boven
genoemde Directiekeet. 

Aanbesteding. 
Op Dinsdag 10 Maart, ten 12 uur , zal in het 

lokaal het Vosje te Amsterdam bij enkele inschrij
ving worden aanbesteed : 

het bouwen van drie Koetshuizen met 
Stallen en Koetsiers woningen op een 
terrein achter de perceelen No. 10, 
12 en 14 Sarphatistraat. 

Bestek en teekeningen zijn tegen totaling van 
f 2 ,— te verkrijgen aan bovengenoemd lokaal. 

Inlichtingen geeft de Heer T. SANDERS, civ. 
eu bouwk. Ingenieur, Spuistraat 3 4 , des morgens 
vóór 12 uur. 

Openbare Aanbesteding. 
De Architect J . J . OUDSHOOItN te Haarlem, 

zal op Donderdag 36 Maart 1880 , dei numiddngs 
ten twee ure, namens zijne principalen, in het 
Hotel Lion i f O r , Kruisweg N° . 36 te Haarlem, 
puhliek aanbesteden: 

Het bouwen van een blok woonhuizen 
(ten getale van elf) aan de Schooter-
singel te Haarlem. 

Aanwijzingen worden gegeven op Maandag 22 
Maart 1 8 8 0 , des namiddags ten 2 ure. 

Het liestek en teekeningen liggen ter vine in bo
vengenoemd Hote l , terwijl dezelve teven» oo franco 
aanvraag eu tegen betaling van ƒ 2 . 5 0 verkrijgbaar 
zijn bij den boekh. J . J . C. H U N K . Haarlem. 

VERTEGF.NWOORDIGE ft. 
De Société anonyme des Marbres te Drussel 

vraagt een n g e n t of v e r t e g r n w o o r d l e e r te 
Arnhem voor den verkoop van graniet en mar
mer in blokken, platen cn bewerkt. 

Aanbiedingen franco, adres 70 rue Rara te Ilrussel. 

T E KOOP een volledig stel 

M A C H I N E R I E S 
voor Schoenmakerij, te bevragen bij den Boekhande
laar P . C. H A V E N S te Waalwijk, letter 11. 

II. II0LSB0EI1, te Arnhem. 
1 H 6 M . Z l l v r r r n M e d a i l l e v o o r » ' « l e r -

| i H N - l i i H t r i M i i e n t « ' i i . 
1 M I 9 . H o o c a t r o n d r r a r h r i d l w c v o o r W a 

t e r » » . - e n H o e k i i i e e l - l i i M r u i n r i i t e i i . 
Voorts: B A R O - cn T H E R M O M E T E R S , alle soorten 

van K I J K E R S , U R I E F B A 1 . A N S E N , euz. enz. 

Mojsalk 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 , enz., alsmede B E K L E E D I N G 
van M U R E N , T E G E L S voor B L O E M B A K K E N cn 
P A N E E L W E R K enz. 

Uitsluitend Agentschap van Maw A- C'°. 
voor Nederland en deszelfs Koloniën 

G - . «r. o o n , 
F i r m a A N T . D K W I L D , 

Seheepmakershaeen .V». 62 cn Julferslraat -V". 56. 
R O T T E R D A M . 

- A - l t j e m e e n I > O j > o t 
D E R 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 
V A N 

S l l & f A TE M E S . FRANKRIJK. 
Z I L V E R E N M E D A I L L E 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 PARUS. 
Teekeningen cn Prijscourant zijn te bevragen bij 

J. J . S A N D , Wijnhaven IU Botterdam, nlwaniook 
verkrijgbaar: Velschillende soorten van goedkoops 
T E G E L S en T R O T T O I R S T E E N E N (genie 
Sarregnemines). 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Eigenaars van Zuilen- en Talèltazall-griieven 

in R I JNPRUISSEN, 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeien, Portland-Cement, 
KALK, BRUINSTEEN', VOORVASTE STEENES, ENZ-

.Vieuiee/meen ü.zijde 55 , H o t t e r d m n . 

Oroote voorraad. 
BILLIJKE PRIJZEN 

DOUGLAS-POMPEN 
LOUIS N A G E L , Arnhem. 

H. & J. SUYVER. 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

de HoUandêche ruin. 
Bikkerstraat 20 en 22, te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S van alle bekende typw 
en reparation aan besUinndc K E T E L S worden in 
den kortst mogclyken tijd geleverd en uitgevoerd. 

GAS-ZUIVERING 
dooi' het gebruik van ijzei-oxyde, geleverd door de 
Go* Purification and Ghemioai C°. Limited London, 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en Oost-lndië 

W. Hoven en Zoon, liotterdam, 
bij wien bijzonderheden en prijsopgaven verkrijg-
haar zijn. 

V A N R I E T S C H O T E N & H O L W 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 STOOMMACHINES, 
met Goud bekroond Parijs 1878 , 

voor fabrieken, waterwerken, eni . 
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 

D O N K E Y POMPEN van A P P L E I I 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, gagaraadwnk 
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- cn waterwerk tulgen, 
DRIJFRIEMEN. Alles voorradig. 

P r i m . 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 concur-
reerende pinjzen. 

Alles prima kwaliteit en billijke prijzen. 

Onze Machines worden gebruikt door de Heeren: 
DOR1CKS & G E L D E N S te Ih-ulen; V A N DER 
W E D D E N & D E K R U Y F K te Xijmcgen en dooi
de Société anongme des Tuilcries d'Echt. 

BOULETfr" ' " t t n i i i f - r ' a b r i k o i i t e n 

28 rue des Ecluses St.-Martin 
P A R I J S . 

Volledige inrichtingen van Fabrieken voor alle 
soorten van |iorcelein cn aardewerk. Meer dan 
duizend dezer machinesS\jn zoowel iu Klankrijk 
als in het Buitenland in werking. 

De geïllustreerde Catalogus wonlt op franco 
aanvrage franco toegezonden. 

p 
M O Z A Ï E K -

A R K E T V L O E R E N 
en vcrglaa.de gefigureerd. Te

gels, voor Muren en Decoratie. 
DE L I N T & C ' \ , Haringvliet 7, Botterdam. 

Vijftiende Jaargang. H*. 12. Zaterdag 20 Maart 1880. 

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 . 
Het Weekblad verschijnt des Zaterdags. 

Het abonnement bedraagt voor het binnenland ƒ1.65 per | maanden of 
wc) bij vooruitbetaling zet gulden per jaar. Afzonderlijke nommcra by voor-
ui .bestelling 15 rent. 

A l l e stukken en advertentiën te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentiën uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Advertentiën van 1—5 regels ƒ 1 . — , daarboven U0 cent voor eiken regel 
plaatsruimte en 10 cent voor ecu biwijnuomiiier. Advertentiën voor het bui
tenland 2"> cent per regel. 

LEDEREN DRIJFRIEMEN 
i n n l l e u i t l i i a - e n , geheel bewerkt vulgi 
Engelsche methode. 

A L E X . A D A M , 
mn Leder en llrijfriemen l lc lt l . tabr. 

LOUIS GOFFIN & C,E, 
R U E D A R T O I H I O . 

L U I K . 
Eigenaar! cn exploitanten van HARDSTEEN 

van KEUENGROEVEN. 

in L U X E M B U R G en LOTHARINGEN 

Z A N D S T E E N , MOLEN- en SLIJPSTEE 
N E N (wit en lood) uit de groeven: Dom {Vd. 
fangen), Wiutersdurf, Itosport, Pitsen-Hollendotf 
llitlinyen, Itraufort in Luxemburg; Wolmerany 
en Ottange hij Audin-le-Tiche in Lotharingen. 

Inlichtingen en Prijscourant gelieve men aan 
vragen bij den Hoofd-Agent J . J . S A N D , Wijnha 
ven Z .Z . "Ö liotterdam. 

LOUIS NAGEL, Arnhem. 
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 . 
BILLIJKE PRIJZEN. 

G r r o o t e v o o r r a a d . 

WI.NDISfH EN KUNZF/S 
S T E E N V O R M M A C H I N ES 

Ie Prijs. Intern. Wedstrijd, 1879. Arnhem 
Steenen, door WINDISCI1 E N K U N Z E ' S etees 

vormmachine gevormd, hebben aan de Slees 
fabrieken dei IIH. C. C. A V E L I N G H , Velp; I 
V A N H O L S T . S I . E U S T E R E N W O L T E R S O M 
J. V E R W A A L ! E N Dz. en Co. , allen te -4rnA« 
en R. V A N W I J K , Beteren, met het gunstig 
gevolg de droog- cn hakproef ondergaan. Inluhtin 
gen geefl gaarne dc Hoofdagent voor Nederland. 

LOUIS N A G E L , Arnhem. 

Bij D A N N E N F E I . S E R & Co. te Utrecht verschij: 

E E N V O U D I G E V E R K L A R I N G 
V A N 

\\ATKHSI\ATklMU(iK B E N i l H 
V O O I U L NET H E T OOG OP 

Militaire Innndatien 
DOOR 

r. A. IIOEFEE, 1«. Luit. d. Veld-Art. 

Prijs f •..->«. Te bekomen bij alle boekh 

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 . 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

V A N 

, VAL DE TRAVERS. 
Â B̂jLjĵ aV̂  j,e,.ft lieri^i , | at door haar tot eenige A G E N T E N vo 

ï j ï ë S j * * ^ vcrkooii van ASPHALT i n b r o o d e n «iju aangesteld 

F O L H . E R S & C°. tc Amsterdam, 
door wie ook tot hel leggen van V l o e r e n inlichtingen worden verstrekt cn Orde r s voor geheel iVe* 
land aangenomen on gelijke voorwaarden als aan de Fabriek, Rcltweg N u . 3, te Amsterdam. 

De Directeur W P. WALSH. 

U i t g a v e v a n H E N R I J . S T E M B E R G t e 's a r a v e n h a g e . 

Vun Mr. P . F . I IUHHKCHT'S »Onderwijswetten in Nederland en haar uitvoering", is verzonden: dei-
van aid. C. <L»fft»r O n d e r w i j n ) , hevuttende o. a. het uitvoerig Rapport der Commissie tot voorin 
ting der Regeering bij hel ontwor|»eri der algemeene regelen, bedoeld in art. ̂  en 87 der wet, met 
daarbij Mioorende 14 teekeningen, benevens de nota vnn het medelid dier Commissie N . M. KERING 
houdende bezwaren tegen dat rapport. . . . . . . . j 

Daarmede is deel I van de/c at'deeliug compleet. De kosten der teekeningen zijn berekend in verhoud" 
tot den prijs per vel druks. De Koopers van dit deel ontvangen derhalve, voor ƒ « , 6 0 onder ander.' 

het bedoeld Rapport met al zijn bijlagen, dat van Regeeringsweg 
voor ƒ 5 is verkrijgbaar gesteld. Dit Rapport is van uitnemen 
belang ook voor hen, die zich toeleggen op den bouw va 
s c h o o l l o k a l e n on onder wijzers won ingen , of op het vervaal 
d igen van schoo lmeube len en h u l p m i d d e l e n by het onderwij 

Gedrukt bij ü . VV. van der Wiel & C u . te Arnhem. 

E U G E N E H E L G R A N D . 
De Eransche Academie van Wetenschappen 

beeft den eersten Maart j . l . hare jaarlijkscbe zitting 
gehouden onder het voorzitterschap van den heer 
Daubrée. Dene periodieke plechtigheden, die als 
•*t ware een nieuwen mijlpaal in de onophoudelijke 
ontwikkeling van de wetenschap aanwijzen, zijn een 
feest voor het uitgelezen publiek, dat zich in de ver
gaderzaal verdringt. Het is de ofïicieele wijding van 

waarde ven velerlei, dikwijls gewichtige, maar altijd 
nuttige wei ken. /oo men in bet verleden opklom, 
/ou men spoedig ontwaren, dat dc gelpeurteiiisseri bijna 
altijd het ooitlt'L'l van de Academie bevestigd hebben, 
cn dat de bekroonde werken de oorsprong geweest 
zijn van de iiitstekeudstc ontdekkingen en uit vindingen 
onzer eeuw. Meu komt dan ook gaarne elk jaar de 
namen van de Fransehe of buiLenlandsche gelauwerden 
toejuichen. 

Ditmaal «rat de toevloed misschien nog grooter 
dan gewoonlijk. Men wist, dat tie heer Her tramt de 
lofrede op «len betreurden lMgrand moest uitspreken , 
wien tie stad l'aiijs haar wateivcrdeeling en haar 
rioolnet dankt, dat zeker eenig in dc wereld is. De 
Waterstaat was vertegenwoordigd door zijn verdien
stelijkste leden; de zoo talrijke vrienden van Belgrund 
hadden ei' prijs op gesteld , door hunne tegenwoor-
digheid een laatste hulde te brengen aan den beroeni* 
ilea ingenieur, aan den rechtseha|ien man . aan den 
geleerde die •onveel deed voor zijn land. De plaatsen 
der academieleden wuren allen bezet. Hijna al de 
leden van de Academie van Wetenschappen en vele 
leden van de Franxchc Academie en van de andere 
klassen van het Instituut waren tegenwoordig. 

Klokslag twee uur werd de zitting door den heer 
i i • 11 'i • < • geopend. Een buitengewone prijs van drie dui
zend francs is toegekend geworden aan Crookes voor 

utdekkingen , waarover wij vroeger spraken. Aan 
lie Temaa, jarenlang de gids van de hydrografische 
irigcnieui-s, en aan den generaal Morin werd een woord 
van hulde gewijd door den voorzitter. Net einde der 

ig werd ingenomen, cn hijzonder goed ingenomen, 
dc zeer fijne, zeer doorwrochte, zeer litterarische 

rede van den heer J . Ilerlrand. 
De vaste secretaris heeft meer dan een uur zijn 

p-'hoor weten te boeien door zijn woord. Het is 
jiunogelijk beter de Mangstelling op te wekken eu 
met bekwamer hand het leven te schetsen van den 

reuieur, dien wij verloren hebben. 
De heer Bertram] heeft zich te gelijk een diep

zinnig en een geestig geschiedschrijver betoond. Men 
heeft vele gedeelten zijner lofrede, die men nis ino* 

illcn vau bet genre kan aanhalen, met warmte 
toegejuicht. Deze schittei-ende rede heeft een zeer 

joten bijval verworven, weshalve wij het betreuren 
io niet in haar geheel te kunnen opnemen. Wij 

cn er echter het grootste gedeelte van, dat zeker 
met genoegen zal worden gelezen. 

Belgrand behoorde, gelijk een groot aantal onzer 
ambtsbroeders, tot de 1'olytechnische School. Na goede 
Indien, aangevangen in de inrichting voor middel

baar onderwijs te Chaumont en voltooid te Darijs, 
wierf hij den gelukkigen uitslag zijner examens 

zonder eenig otl'er op het gebied van deu geest. Den 
dienst der letteren tot het overtollige opvoerende, 
htte hij met gemak lieve versjes; hij beminde de 

muziek en had genoeg vorderingen gemaakt in de 
'kenkunst om zijn familie te verontrusten. Ter 
lie van zijn moeder een loopbaan verlatende, 

waartoe zijn aanleg zich leende, aftenle bij aan de 
wetenschap de schilderkunst op , zonder deze echter 
xtit geheel te verlaten. Belgrantl wist aan alles te 
oldoen. Niets is gemakkelijker, gelijk gij weet, 

all men begaafd is gelijk hij en dc waarde van den 
lijd kent. Zonder zich tc vermoeien eu zonder pijnlijk 
zelfbedwang, zonder een enkelen hartstocht geweld 
aan te doen, werd hij na zijn eerste examen toe
gelaten, cn , vrij in de keuze van zijn loopbaan, gaf 
bij de voorkeur aan den Waterstaat. 

De geologie of aardkunde, die zulk een groote rol 
moest spelen iu de werken van Belgrand, besloeg 
t'ien nog geen plaats in het onderwijs aan de École 
des ponts et chaussies. Een zijner oudere ambtge-
'looten, een uitmuntend bouwmeester van terecht be
wonderde werken, kende, zcide h i j , slechts twee 

irteii van gronden : gronden die houden en gronden 
lie niet houden. Getrouw dezelfde lessen volgende, 
achtte Belgrand, bij liet verlaten van de school, 
deze rangschikking voldoende voor een ingenieur. De 
onvoorziene en snel volgende waarschuwing van 

ongeregelden meester, dien men het Toeval 
"nemt, kwam weldra deze verkeerde meen ing lo-
genstraflen. 

Gedurende zijn eerste zending als kweekeling ver
kreeg hij het opzicht over den bouw van een brug 

le Brcnne; de wijdte, bci-ekcnd door zijn last
gevers en behoorlijk guedgekeui'd door den Raad van 
'len Waterstaat, moest, volgens de aangenomen 
formules, toereikende zijn om het hoogste water 
'loor te laten. Tijdens de werkzaamheden deed een 
'«vig on Wider, dat de rivier in een stortvloed ver
inderde, haar eensklaps meer dan een meter boven 
Ic onvoltooide leuning rijzen. De werken stonden 

den aanval door, maar de regel bleek te berusten 
op onhoudbare beginselen. 

Men had de sjianning der brug bepaald naarden 
vorm en de afmetingen van het dal, zonder rekening 
te houden met de geologische geaardheid van den 
bodem. Zekere gronden echter slorpen veel water op 
en schijnen het te drinken, andere laten het weg
vloeien zonder er iets van terug te houden. Deregen 
besproeit de eersten zonder de waterstroomen recht
streeks te doen zwellen, die daarentegen in de ande
ren hem snel eu bijna geheel opvangen. Dit onder
scheid deed de oplettende nieuwsgierigheid van Bel
gium! ontwaken; als een goed makker nam hij zijn 
deel van de teleurstelling en trok partij van deles, 
gelijk een leerling die zich opmaakt om eeu meester 
te worden. Vaiihan, ontmoedigd door de verschei
denheid der verdiensten die een ingenieur moet heb
ben, riep op zekeren dag uit: »Er is geen volmaakt 
ingenieur!" Belgium! wist, evenals h i j , dal men tc 
gelijk moet zijn: timmerman, metselaar, bouwkun
dige, meetkundige en schilder, en vooral een goed 
hart, een goeden geest cn een langdmige onder
vinding hebben; hij aarzelde niet er den eisch hij 
le voegen: aardkundige te zijn. Un ingénieur, zeide 
hij bij het verhalen van zijn ongeval, doitêtrenon 
settlement géometre, mais géologuc, een eenvou
dige gedachte, tegenwoordig algemeen, maar toen 
stout en nieuw. 

De zending van Belgrand bij de brug over de 
Breime W A S tren leertijd en een proef; als ingenieur 
der derde klasse naar Clermont gezonden, droeg hij 
cr voor dc eerste maal dc verantwoordelijkheid voor 
een dienstwerk. Een jaar later ging hij naar Montbard. 

De beer Bertram! verhaalt vervolgens hoe Belgrand 
ertoe geleid werd zich bezig te houden met het 
water-vraagstuk en hij doet ons zijn eei-ste proeven 
van afleiding bijwonen, als het te doen is om de stad 
Avallon van zuiver en drinkbaar water te voorzien. 

Na Avallon WAS het de kleine stad Saint-Laurent, 
in het departement van den Ju ra , die zijn mede
werking inriep ; vervolgens Caste!naudary , Itouaan , 
Amiens, tienlis, lteumss, eindelijk Parijs. 

Twintig jaren ua die eei-ste werkzaamheden, te
midden der beslomineringen en vermoeienissen van een 
uitgebrciden dienst, waarvan hy de ziel was, had 
Belgrand de liescheideii watervenleeling van Saint-
I-aureiit vergeten, toen een meesterstuk der nijver
heid van Fraiiche-Comté ze hem in het geheugen 
kwam terugroc]M!ii. Men las op de phut van een 
régulateur, bestemd voor de tentoonstelling van 1807 : 

»/la*i den heer Delgrand, de dankbare ge-
mectite Saint-Laurent.,> 

De heer Bertrand gaat hierop over tot het ge
wichtigste deel van Belgrand's arbeid eu geeft daar
omtrent een merkwaardig historisch ovcrzi'ht. 

In 1754 vont! een geleerd schrijver, Bonnamv, 
historiograaf en bibliothecaris vau de stad Darijs, 
bij eeu vergelijking vau deu toenmaligeii toestand 
met den vorigen, den waterdieust oiiberis|ielijk. 

De openbare fonteinpoinjien en tie zeldzame ver
leende concessies leverden ternauwernood twee liter 
water daags voor iederen inwoner; wel-is-waar 
doorliejNMi duizenden waterdragers de stad en ver
schaften, hij liet eerste tecken, voor twee sols de 
voie, hun waar, dikwijls geput uit de Seine; der
tig duizend putten eindelijk gaven eeu afschuwelijk 
water dat dc Darijzeiiaren, door een onverklaarbaar 
vooi-oordeel, dikwijls verkozen boven elkander. Men 
heeft overdreven door /.nik een tijd dien van den 
dorst te noemen; het toppunt van ellende was toen 
niet, water te missen, maar ervan te drinken. Om 
door een laatsten tiek het tafereel van uitersten nood 
te voltooien, Voltaire toont ons zijn armen duivel: 

Iluvant de l'eau dans un vieux |>ot a bière. 
Het is onnoodig, de hoedanigheid van dat water 

te doen uitkomen. 

De duikers van Belleville en Les Près-Saint-Gervais , 
een nabootsing op kleine schaal van de Itomeinsche 
aqueducten, zouden door de pompen, die zij voedden , 
den gomcenschupiblijken naam van Maubuce ot 
slechte was, dien een barer droeg, hebben kunnen 
verdienen. De schepenen in de zestiende eeuw acht
ten dit water verkieslijk lioven dat van de Seine. Zij 
vergisten zich echter; het bevat werkelijk tienmnnl 
meer vreemde stollen. Het water van Arcuci l , aan
genaam om te drinken, was ook bezwangenl met 
zouten die in meer dan één geval schadelijk zijn, 
en het water der Seine ontving, zonder er door 
bezoedeld te worden (men beweerde het te goeder 
trouw) dc walgelijkste uitwerpselen eener stad van 
zevenhonderd duizend zielen. De gewoonte maakte 
'techter draaglijk, onverschillig om het beter u i t te 
drukken; het gefiltreerde water was helder; men liet 
het overigens gelijk het W A S , de middelen tot eene 
betere handelwijze verdagende tot een anderen tijd. 

Toen Depairieux , lid van de Academie dei- Weten
schappen, voorstelde den 1'arijzenaren het water 
te geven dat hun ontbrak en hen te redden, gelijk 
Voltaire gezegd heeft, van de schande en de be
lachelijkheid altijd te hooien schreeuwen »vreterI 
water!", was Parmentier, academie-lid evenals h i j , 
niet vau dezelfde meening; een zoo groote uitgaaf 

schrikte hem af. Minder gevoelig voor uitlachen 
dan Voltaire, heeft het geschreeuw der waterdragers 
niets dut hem vernedert of stuit, eu den raad van 
den wijze letterlijk opnemende, wil hij dat men 
xich r-rilio'ide vnn vreemd water. Bovenal iiekoinmerd 
over de eer van de Seine, uit hij zijne verontwaardi
ging in een gemaakt-gcnicciizamcii s t i j l , dat men een 
rivier durft hoon en , die hij bewondert en die ieder 
moest eerbiedigen. 

»De ondankbaarheid, the, helaas, algemeene on
deugd," schrijft Parmentier, «spaart zelfs de voe
dingsmiddelen cn de dranken niet ofschoon een 
Langdurige ondervinding dagelijks sinds eeuwen ter 
gunste der ge/oudlieid van hel water der Seine u i l -
spraak doet: niettegenstaande deze rivier het voor
recht heeft een der grootste en annlokkehjkste ste
den van Europa te besproeien; — ofschoon die/elfde 
rivier aau haar bewonen een water verschaft instaat 
den dorst aangenaam te stillen, zonder dat dc maag 
er nadeel vau ondervindt* zonder dat de kleur en 
de l'rischheid van de bemiulijkste en schoonste vrou
wen van Frankrijk de geringste nadeeligc verande
ring ondergaan door dc vele bestemmingen waarvoor 
zij het gebruiken.. . . heeft toch liet water der Seine 
zich niet kunnen onttrekken aan tie ondeugende pij
len van de kwaadaardigheid en van de laster. Mis
schien zijn zelfs z i j , wie het alle dagen met zijn 
weldaden overlaadt, die er hun eetlust, hun afge
ronde vormen en hun krachtig gestel aan tc danken 
Bobben| thans zijn meest te duchten vijanden." 

Parmentier voor/iet de tegen wei pingen en beant
woordt ze op een vreemde wijs; 

iOnderstel ," zegt h i j , »dut een boodekreng in 
de rivier wordt geworpen en men water schept op 
zeer kleinen afstand van het dier, b. v. drie of vier 
duim, hetzij vóór , hetzij achter of bezijden, welnu! 
het is zeker dat het water er niet ongezonder om 
zijn zal ." 

Deze versekeringi juist of niet, dringt zich niet 
op als een onweersprekelijke, en Cu vier heeft, in 
zijn lofrede op Parmentier, een te academische wel
willendheid betoond door hem te pryzen wegens zijne 
geruststelling der Purijzenaren omtrent de gezondheid 
van het water d'*r Seine. 

In zijn aanbevelingen van den aardap}>cl legde hij 
gelukkig meer overtuigingskracht aan den dag. Zij 
die, uit eerbied voor dc Seine, gelooven wilden aan 
de zuiverheid van haar water, hadden eensgezind 
moeten blijven omtrent het nut dut er overvloedig uit 
viel te potten, maar dit ontwerp, koel ontvangen, ver
wekte (zou men het kunnen gelooven 0 een hard nek ki -
gen tegenstand. Twee uitstekende werktuigkundigen, 
de gebroeders perrier, behoeften VOOTUlUoOpende die 
men toen bijna niet gevoelde, hadden gemeend een 
voordeelig en verdienstelijk werk te verrichten door 
het stoomwerktuig, dat zij voor de cerate maal in 
Krankiijk deden verschijnen, aan te wenden tot 
opvoer van het water der Seine. De aandeden eener 
Maatschappij, gevormd om het tc verspreiden en te 
verikOOpen, wenlen een aanleiding voor ongeoorloofde 
winzucht en een middel tot dobbelen; een buiten
sporige en belangzuchtige geestdrift beantwoordde 
men met onbillijke aanvallen. Mirnbeau verklaarde 
zich tegen de nieuwe onderneming. »11ij begreep 
niets van het vraagstuk", heeft Belgrand geschreven, 
die het beter begreep dan iemand anders. De toe
komstige volksman stelde echter met niet minder 
hooghartigheid zijn onvermoeibare heftigheid en het 
gezag van zijn leeds gevreesden naam ter beschikking 
van hen, die, in vertrouwen op de rede, gelijk hij 
met schaamteloozc <>|ienhartigheid zeide, aandeden 
verkocht hadden zonder er te bezitten. 

De overwinning der Maatschappij is voor hen een 
teleurstelling en een ondergang. Mirabeau toont een 
gemaakte verontwaardiging; men moet, volgens 
hem, er niet aan denken de straten met water te 
reinigen, want het zou de Seine gaan verontreinigen; 
dien dienst moet men overlaten aan de vegers en 
dc Maatschappij heeft niets te doen voor het puhliek. 
«Wat de juirticulieren betreft, hoopt g i j " , vraagt 
hij aan de gebroeders Perrier, »water te verknopen 
aan een bevolking die er niets om geeft? Welkeen 
zelfbegoocheling of welk een kwakzalverij! Rekent 
men, bij toeval, op tie menigte vreemdelingen die 
dkaii'ler te Parijs opvolgen? Zij komen er niet om 
water te drinken!" De tegenwerpingen maken hem in 
't geheel niet verlegen. Zoo de Engelschen en Hol
landers veel water gebruiken, is het om de vochtig
heid te bestrijden. Mirabeau verklaart het uitdruk
kelijk met deze woorden: »Hij hen ontwikkelt de 
schade door onzindelijkheid zich snel tengevolge vnn 
de gisting der vochtigheid; vandaar dat in die lan
den alle standen eene zucht tot zindelijkheid hebben; 
men vindt se niet in F r a n k r i j k ! " ' — i Z o o bovendien 
de zacht onze huizen te overstrooincn ons beving, 
zou het schrobben geschieden met regenwater." 

Dat is dc stijl van het schotschrift, waarvan de 
gezwollenheid het verdriet van Miralieau over de 
honderdduizend kronen , door een vriend verloren die 
in nauwe betrekking^ lot hem staat, kwalijk verbergt, 
of juister openbaart. 

Heaumnrchais echter speculeerde op rijzing, en 

stelde zijn geestigheid, gelijk Mirabeau zijn welspre
kendheid , in dienst van zijn belangen. In een minder 
verheven maar behendiger stijl neemt hij de verde
diging van de Maatschappij op zich, door ironisch de 
ovcrdiijvuig en de opgeblazenheid vau het vlugschrift, 
waarop hij nntwoordt, te doen uitkomen. 

Geraakt door een aanval, wist Miralieau zich niet 
meer tc bedwingen. Hij laat zijn woede uitbarsten 
in beleed igingen: «Waarmede bemoeit z i c h " , zeide 
h i j , *de schrijver van een middelmatig blijspel, die 
tien Franschen Schouwburg heeft veranderd ineen 
kermistent en het tooneel voor het komische in een 
School voor slechte zeden? Barbaarsehe stijl en ver
regaande onwetendheid zijn hoofdzakelijk zijn stempel." 

Iu dat tijdperk, waarvan men do hij uitstek kiescbe 
beleefdheid roemt, was die manier van redetwisten 
niet zeldzaam. Het is echter billijk erbij te voegen, 
dat zij het iu geen enkelen tijd is geweest. De nuttige 
en ruiterlijke onderneming, bestumd door de ge-
brocders Perrier, wenl langzaam te gronde gericht. 
De aandeelhouders betreurden hun geld en de Pn-
rijzenaren wachtten met onverschilligheid (men moet 
het bekennen) het totstandbrengen van den vooruit
gang af, zestig jaren te vroeg voorbereid en beloofd. 

Tal van Opvolgers, minder welsprekend dan Mira
lieau, minder geestig en verstandig dan Beaumarchais, 
hebben over de voordeden cn (wie zou 'tgelooven?) 
over de ongemakken van grooter overvloed en zui
verheid van het water met elkander van gedachten 
gewisseld. „Men zou" , heeft Fontendle gezegd, 
i)het onthouden v m alle dingen moeten prediken, 
want er is niets ter wereld, dat niet het gedenk
teeken van eenige dwaasheid der menschen is." 

Het besluit is nog niet uitgevaanligd , tivkkeu wij 
er partij van. 

Een lid vau het Instituut schreef omstreeks het 
begin dezer eeuw: «Mag men niet gissen, dat het 
gemak zich water te verschaffen in zijn huis de 
baden zoo zal vermenigvuldigen, dat het gebruik zal 
afdalen tot de klasse, die het minst denkt aan dit 
kiesch genot"? Zeer verschillend van Belgrand, die er 
naar streefde ons de baden der oudheid terug te 
geven, voegt Peüt-Radel erbij: «Men heeft kun
nen opmerken dat het tijdstip, waarop het gebruik 
der baden in Home wenl ingevoerd, ook dat van de 
ontwikkeling der eerste kiem van verval was, die 
dc Aziatische weelde er had gebracht." 

Twintig jaren later, in een tijd waarvan velen 
on/er nog dc herinnering bewaard hebben , verklaarde 
G i i a r d , een beroemd ingenieur, zonder zulke beden
kelijke gevolgen te meien , toch de verdeeling van 
water iu de huizen voor iets, dat niet te verwezen
lijken is. De eigenaren moeten, volgens hem, zulk 
ecu ooraak van vochtigheid en vernieling afweren. 
sOp wien bovendien te rekenen om dc ongevallen 
aan te wijzen en te herstellen? op den portier? 
Maar , karig bezoldigd, vervult hij reeds nu onvol
komen de taak die hem is toevertrouwd. Het komt 
den eigenaar veel boter gelegen, dat de huurders zich 
voorzien op den weg en bij den dag." 

11 Maart , 1880. {Wordt vervolgd.) 

E E N S P O O R W E G - P L E I D O O I . 
In de jongste Maart-aflevering van N r . de Bruvn 

Kops' Economist komt een opstel van den ingenieur en 
s|KKirweg-advocaat De Hordes voor: Spoorwegen in 
Xedcrlandsch-Indic, l iet vangt aan met verdacht
making van Stieltjes en mij. Reeds op de tweede 
bladzijde leest men, dat de linancieele bezwaran «niet 
weinig werden vermeerderd door de aanhoudende en 
felle liestrijding iu Nederland van deze zoo moeilijke 
onderneming door ben, die meenden dat een andere 
lan de gekozene richting beter ware geweest, en 
zich onrechtvaardig liehandeld achtteden, hetgeen 
wel invloed zal heblien gehad op de wijze waarop 
de bestrijding geschiedde." 

De beer Üe Bordes bepaalt zich dus niet tot cij
fers eu feiten, maar dicht onedele bedoelingen toe, 
II ne faut jamais parter de corde dans la mai-
son (Vun pendu. Als men in dienst is van een 
digue, die ambtshalve ofïicieele cijfers vervalschte om 
de Sta ten-Generaal te bedriegen; die Stieltjes als 
een trouwdooze dienstknecht wegjoeg, omdat hij 
de vervalsching aan het licht bracht; die mij op 
gelijke wijze ontsloeg en «gevaarlijk voorde openbare 
rust en onle" noemde, omdat ik aantoonde dat de 
Javanen in de Vorstenlanden winst dier ven door de 
onbekwaamheid van den heer Dorrepaal en velen zijner 
lasthebbers; die geen antwoord heeft kunnen geven 
op zooveel gegronde beschuldigingen in De Opmerker 
enelders, cn evenmin op de brochure: Een nalezing, 
geen hloeml< zing van den heer Woudiïchem van 
Vliet — , behoorde men tenminste de schaamte 
van bet zwijgen te hebben. Het zoude mij niet 
moeilijk vallen op mijn Itcurt zulk con clique leelijke 
bedoel ingen toe te dichten, maar ik zal den rede
neertrant van haren pleitbezorger niet volgen. Ik 
heb dien niet noodig als bondgenoot. Stieltjes heeft 
mij meer dan eens den lof toegezwaaid: o Gij zij t de 
eenige onder de bestrijders van de door mij aanbe
volen spoorwegrichting, die zich altijd gelijk is geble
ven." Ik zal mij dien lof waanlig blijven tooueii 
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door den heer De Bordes te bestrijden met cijfers 
en feiten. 

Laat my eerst voor Stieltjes spreken die zich DOM-
rechtvaardig behandeld achttedé" (!) en zich niet 
meer verdedigen kan. 

Stieltjes wilde den koristen weg tusschen Semarang 
en de Vorstenlanden door de rijkste streek, die te
vens de meeste koffie opbrengt, een artikel, dat , 
volgens den heer De Bordes zelven, veel meer vracht 
kan betalen dan suiker en l i js t , die in de vlakte 
wonlen geteeld. Daarentegen heeft men de twee 
uiteinden verbonden door een omweg. 

In de jongste Maart-allevering van het tijdschrift 
De Indische Gids heeft de heer II. M . Dibbetz, 
Oud-Inspecteur der Burgerlijke Openbare Werken 
in Nederlnndsch-Indiê, een opstel geplaatst, waarin 
hij den aanleg van een spoorweg Madioen—Soera-
kartn ontraadt. Daarin leest men (bl 420) : 

» . . . een spoorweg legt men toch niet uan om 
het product en-ver voer door omwegen bezwarend te 
maken. Wat van zulk een omweg het gevolg i s , 
blijkt tegenwoordig reeds duidelijk bij de transporten 
van Magelang naar Semarang. Inplaats dat die 
per kar gaan tot Amburuwii en van hier per spoor 
naar Semarang, ziet men te Ambarawa en te 
Oengaran in den afvoertijd onafzienbare trans|wi-t-
treinen, die den korteren postweg met al zijne hel
lingen en bezwaren verkiezen boven den langeren 
spoorweg." 

Het bewijs is nog niet geleverd, dat Stieltjes' 
richting minder winstgevend zon zijn geweest dan 
de nu gevolgde. 

E n nu mijne lijn. De heer De Bordei zelf 
schreef m i j , dat hij mijn memorie van toelichting 
» hoogst belangrijk" vond. Hij schrijft nu , dat 
nenkcle vrij sterke hellingen niet te vermijden waren." 
Dit is onjuist. Hij heeft onwederlegd gelaten, dat 
een spoorweg in de door mij voorgestelde richting 
door 't ravijn (Bandoeng—Besoellih—Djenkiloeng): 

1' geen enkele helling sterker dan een honderdste 
zou hebben ontmoet; 

2 e overal een goeden grondslag zou hebben aan
getroffen , iuplaats van den zeepachtigen bodem en 
het iga t van Dumas" in de richting van S é r a n g , 
thans gevolgd; 

3 ' eerder voltooid zou zijn geweest; 
4* minder aanlegkosten zou hebben vereischt; 
5 e eeidcr rente zou hebben afgeworpen; 
6 e hooger rente zou tobben afgeworpen. 
Zoolang de heer De Bordes niet drie vergelijkende 

begrootingen van l o de aanlegkosten. 2o ile exploi
tatiekosten, 3o het vervoer zal hebben geleverd, 
blijft zijn lofrede op de aangelegde lijn een scher
men in de lucht. 

De heer De Bordes wijst op de toeneming van 
opbrengst en vervoer en schrijft die toe aan den spoor
weg. Het is hier weder het vraagstuk van Bastiat : 
Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Stieltjes 
heeft in zijn ambtelijke geschriften dikwijls de stel
l ing van Darn herhaald: »st>oorwegcn scheppen geen 
rijkdom, maai' ontwikkelen dien." Spoorwegen wek
ken sluimerende krachten. Maar dit vermag een 
bekwaam beheerder ook. De heer De Bordes zwijgt 
over de welvaart, die uitsluitend te danken is aan 
de vervanging van ongeschikter! door geschikteii. 

Toen i k , iu mijn ^misdadig" artikel Solo en de 
resident Sieutvenhuyzen de geüsurpeerde reputatie 
van bekwaamheid des heeren Dorre paal in al haar 
naaktheid had tentoongesteld, deed hij wel door zijn 
advocaat Baron van Dedem aan diens neef Baron 
Sloet verzoeken den man weg te jagen, die «den 
stand der landhuurders aangerand had door vuige (!) 
laster" en bereikte hij zijn doel, maar hij besloot 
toch van den wenk partij te trekken. Hij verving 
o. a. den administrateur van zijn suikeronderneming 
K a l i Bogor, bij Banjoemns, dat op dagreizen af
stand van een ipoOTWeg l igt , en oogst daar nu 95 
pikols suiker per baltoe, inplaats van 1 9 , dus vijf
maal zooveel ('). Hoe verklaart de spoorweg-ad
vocaat De Bordes dit feit? De heer Dorrepaal schijnt 
op gelijke wijze iu de Vorstenlanden te zijn te werk 
gegaan. In 1864 oogstten velen in Soerakarta slechts 
zes of zeven pikols suiker per bnhoe en slechts een 
kwart koffie per boom, inplaats van vijf kwart ('). 
Niemand is beter instaat dan de Begeering en de 
heer Dotrepeal de opbrengst te doen kennen, waarin 
de toen lijdende ondernemingen zich nu verblijden 
tengevolge vun beter beheer. Den heer Dorrepaal 
zelven heeft die verandering van (lersoneel ook geen 
windeieren gelegd, want iemand uit Midden-Java, 
die goed ingelicht is, deelt mij mede, dat hij die 
den Landvoogd deed verzoeken mij broodeloos tc 
maken, op dit oogenblik dertien millioeu gulden be
zit. Laat ons, bij gemis van de verlangde opga
ven , waarop de Regeering eu de heer Dorrepaal 
mij wel zullen laten wachten, eens zien of de heer 
De Bordes, zonder het te wil len , eenig licht in de 
duisternis ontsteekt. 

De afvoer uit de Vorstenlanden was, vulgens hem: 
Suiker Kotlle Indigo Tabak 

in 1866 10000 tons 02501. 160t . 5001. 
» 1874 19191 » 10064 • 530 » 1059 » 
• 1875 25336 i 7735 » 637 » 938 » 
» 1876 31012 » 9 9 5 0 » 586 » 996 » 
» 1877 S67QS » 10009 » 882 » 1540 r 
» 1878 37449 » 2662 - ( 1 )704 » 1343 » 

De spoorweg tot de hoofdplaats Soerakarta was eerst 
in exploitatie op 10 Februari 1870. Is nu daaraan de 
toeneming van suikeropbrengst sinds 1866 te danken P 
Dat de vier nieuwe suikerfabrieken in 1878 (37000— 
10000) X 16 ~ 432000 pikols zouden hebben ge-
leveirl, is onannneemlijk. Rekenen wij zooveel mo
gelijk in 't voordeel van mijn tegenpartij. Stellen 
wij dus elke fabriek 500 bahoes, de opbrengst van 

(') Zie Kriloniatf Ventage* vnn du Kegeering en De In-
diieie Giet». 

(») Zie iu mijne hnichur*: De ofjleiislê waarheid de 
f.jf' ]-. ontleend uan het gewestelijk archief. 

(3) De Natuur heeft een breeiiiu rug. Men kan er ilua 
veel nu laden, li.j de gouveriK'inciiU-kofti** is dc verhouding 
van deu .•nu-' oogst tot deu nugiiUHtigitteu als 3 i 1. 
Volgens den heer lie ltordes zou zij bij de liuftie iu de Vor-
ateulauden zjju aU 4 i I. Mag men niet auuuemen, dat 
enkele planten. : , .r de ondcrviudiug geleerd, in 187H aan 
den kantweg de voorkeur gaven boven den anuorKi j - Dil 
Zou weer jdcite» voor Stieltje»' lyu. 

elke bahoe 100 pikols, (de gemiddelde opbrengst 
der gouvernements-fabrieken op Javn is slechts 67) 
zoo blijven er nog 232000 pikols ad / " l i - 3248000, 
dus tenminste drie cn een kwart millioen gulden 
'ajaars te danken aan het »misdodige" artikel van 
hem, die zoo .gevaarlijk voor dc openbare rust en 
orde' 1 was. En de Bartin Sloet had bij zijn optre
den gezworen, dat bescherming van den inboorling 
zijn eerste plicht zou zijn. 

Moet de meerdere opbrengst van koffie sinds 1866 
worden toegeschreven aan den spoorweg? Aan de 
omstandigheid dat er nieuwe huurlanden zyn uitge
geven? Maar het uitgeven van nieuwe landen neemt 
steeds toe. Ook over de vermeerdering van het aan-
tal ondernemingen zwijgt de heer De Bordes. En 
moet men do vermindering in den afvoer van koffie 
soms in verband brengen met de opmerking van den 
heer Dibbetz, dat enkele koffieplanters geen gebruik 
van den spoorweg willen maken? 

Als de spoorweg van den heer De Hordes zoo 
wonderbaarlijk suiker, indigo en tabak voortbrengt, 
waarom brengt hij dan ook geen buffels en koeien 
voort? Het getal huiden nam af: 

1874 338 t. 
1875 370 » 
1876 221 » 
1877 234 » 
1878 246 » 

Is dit door de veeziekte? Maar de kokosnoten, 
vruchten en groenten zijn daardoor toch niet besmet 
geworden. En deze artikelen, die niet door last
hebbers vun deu heer Dorrepaul maar door Javanen 
wonlen aangekweekt, deelen niet in de scheppings
kracht van den spoorweg. 

Olie Vruchten Groenten 
1874 418 t. 297 t. 
1875 548 • 226 » 115 t. 
187Ü 344 B 424 » 72 i 
1877 315 » 130 » 116 » 
1878 589 » 292 > 103 » 

Men ziet, er ontbreken gegevens om den heer 
De Bordes bij le stemmen. 

Op bl. 270 zegt hij in een noot, dat de smalle 
spoorweg tn de bergen van Soerabaia naar Malang 
ƒ 87400 per kilometer heeft gekost en de breede 
sjworweg tn de vlakte tusschen Semarang en de 
Vorstenlanden slechts / 85500 , cu reept dan zege
vierend uit: DWeder een bewijs van de geldelyke 
nndcclcn van staatsuanleg en dat de mindere kost
baarheid vnn het smalle spoor eene illusie is ." Wien 
bedriegt hij hier? Zich zelven? 

Genève, 15 Maart '80 . 
S. E . W . R O O R U A V A N E Y S I N O A . 

Aankoniliïingen van Aanbestedingen. 
Maandag, 11 Maarl. 

Hcllevaelalula, te 10 uren, in kamer A 1 6 van ka
zerne no. 1: het éénjarig onderhoud der werken ea 
gebouwen tc Brielle. 

i>ardrr<-ut, te IS aren, op het raadhuis: lo .de voort 
setting der «erken ten dienste van de nieuwe los- eu 
laadplaats, in verbinding met non Staatsspoorweg, aan 
den 's-Gravendeelscliodijk; 2o. stukadoor- en wit wer
ken in gemeentegebouwen. 

Hrrda, te 1 2 uren, door bel gemeentebest.: lo.het 
bouwen van eene schot balk sluis in de Singelgracht 
achter de Kon. M i l . Acad.; 2o. hel rioleeren en be-
grinten van den Noord-Binnensingel en leggen van 
trottoirbanden aldaar; 3o. het rioleeraa van de tweede 
helft der Willemstraat; 4o. liet verleggen en verbree
den der bestrating in de Mauritsstrsat eoa.; 5o. het 
vernieuwen der kcibestraliug in de Karrestraat en het 
verstraten der uitkomende keien; 6o. hot vervangen 
van 450 M 1 klinkerbestrating door keibestrating eo liet 
verwerken der uitkomende bruikbare klinkors. 

Lelden, le 12 uur, door burg. en well).: l o . ver
nieuwingen aan bruggen; 2o. liet leveren van 30 school
tafels: 3o. verfwerk aan deu Burg. 

Hedum, te 12 uren, in het gemeentehuis: bet ma
ken van eene steenen walglooiiug te Zuidwolde, liet 
herstellen van defecte walglooiiagen, enz. 

Waf ruineer, , tc l 1 , uren, .1 or hurg. en Weth.: de 
levering van 600 M '. grint. 

innirrdam, te l ' / i uren, door de Hol l . Uzereu-
spoorwegmaatsch., in Het Vosje: lo . het bouwen van 
eene locomotievenloods met aanbouw voor smederij, 
magazijn enz., op bet stationsterrein le Leiden. Ra
ming ^ 20,600; 2u. bet makou van I groot en 4 kleine 
seinhuizen, op het baanvak lussclien den oostelijke» 
doorgang in net openhaven front te Amsterdam en den 
St-Antoniedijk. Raming ƒ 18,000. 

v < - < - i i 4 t e 6 uren: het herstellen en ged. '80 on
derhouden van do gebouwen eu werken der gemeente. 

Langweer, bij S. P. Bakker: het verhoogen eu ver
zwaren van p. in. 2000 M . polderdijk laugs de Jelte-
aloot, iu perc. Aanw. te 10 uren. 

mandag, IS Maart. 
Wlraekarka, te lO'/i uren, door bet bestuur van 

den eslamit. polder Vlie le , inde directiekeet: het ma
ken van njswerken ter verbetering aan de Nieuwe Nol. 

Me.fiinrh.rrii, te 11 uren, door W. Meilink, aan de 
Wiemelink in den Slangenborg: bet bouwen van eene 
bouw man swoning met achterhuis op de bouwplaats 
De Horst Aanw. van 9—11 ureu. 

p«iifndrri'hi, te 11 1 j uren, door burg. en weth.: 
het afbreken en wederopbouwen eener school en on
derwijzerswoning aan het oosteinde dier gemeente. Inl. 
bij den architect A. Vcrmaes Mz., ' te Sliedrecht. 

alkmaar, te 12 uren, op het raadhuis: lo . bet 
vergrooten der openbare school voor meisjes. Raming 

ƒ 3 4 9 8 ; 2o. het maken eener ophaalbrug over de Oude-
gracht bij de Kectgracht. Raming / 6 3 8 3 ; 3o. het 
afgraven van een deel der Vest hij den Molen De 
Wolf, dempen en rioleeren der keet kolk, maken van 
een nieuwen walmuur en bouwen eener tusschen- eu 
normaalschool voor 294 kinderen. Raming ƒ 3 9 , 4 4 3 . 
Bilj . inz. 22 Maart, vóór 12 uren. 

Alkmaar , te 12 uren, door dijkgraaf en Jioogheem 
raden van den Hondsbossche enz., in De Toelast: 
het éénjarig onderhoud van de Hondsbossche zeewe
ring en eenige binnenwerken. Inl. bij don hoofdop
zichter C. J . Bollee, te Hazepolder. 

Alkmaar, te 1 2 uren, door 0. J . Hikke, bonwk. te 
Amsterdam, in Den Burg : het bouwen van eeu bou
ten pakhuis met kantoor en knechtswoniog en hut op-
hoogen van hut terrein met het maken der fundeerin
gen, op Wieringen. 

Jourr, te 12 uren, bij den voorz^van het burger) -
armbestuur: het afbreken van eeu huis en aldaar op
bouwen en inrichten van een gebouw voor weezen-
verpleging. In l . bij den bouwk. Joh. H . Borger, aldaar. 

Leeuwarden, te 1 uur, door liet ministerie vau wa

terstaat enz., aan het geb. van het prov. bestuur: l o . 
het éénjarig onderhoud van de Rijks-haven- en zee-
werken te Harlingen, in 2 perc. Raming: pare. 1 

ƒ 3 1 , 0 0 0 , perc. 2 / 1 3 2 0 ; 2o. het verbeteren van 's Rijks-

Ïrouten weg le kl. tusschen Oudeschouw ea Akkrum. 
laming / l l . i o n . 
Itrerht, te 2 uren, door de maatach. tot expl. van 

Staatsspoorw., aan het centraalbureau: het uitbreiden 
van sporen en het maken vau bijkomende werken op het 
stationseinplacemeiit Bergen-op-Zoom. Raming / ' 1920. 

Aaacn , te 4 uren, door het prov bestuur: bet bon 
wen eener houten sehutsluis in de Vijfde Wijk der kolo
nie Voenlmizen. 

tardea, te 4 uren, bij Ensiuk i het bouwen vau eene 
boerenplaats „Boersbroek", en eenige herstellingen aan 
de plaats „Hietbr iok", onder Vorden. In l . bij den arch. 
M . K . Smit, te Dieren. Aanw. te 12' , urén. 

lloarn, 'sav. 8 uren, in de vergaderkamer der Isr. 
gemeente: het bouwen van eene badiarichting niet 
woning ea bijbehoorende werken aan bet Gerritsland, 
en eeuige herstellingen enz. in de synagoge. 

Waenadag, i a Maart. 
fieme t, te 10 uren, door het gemeentebestuur: 

liet bouwen van twee nieuwe schoollokalen, met ameu
blement, en de herstelling met verbouwing van de 
beide bestaande onder wijzers woningen op de gehuchten 
Mortel en Handel ouder Gemert, in 2 perc. en in massa. 

HclleveeUaluli, te 10 uren, in tamer A 16 van 
kazerne no. 1: het éénjarig onderhoud lo. van de 
werken, 2o. van de kazergebouwen enz. te Hellevoet
sluis. Inl . op het bureau der genie. 

Seuaen, te II uren, iu bet Holel Rotterdam: het 
éénjarig onderhoud van de werken en gebouwen te 
Neuzen en te Ellewoutsdijk. Iul. op het bureau der 
genie te Neuzen. 

Viiaft-r, te 11 uren, door het ministerie van water
staat : l o . de herstellingen en vernieuwingen aan de ver
betering van den waterweg van Rotterdam naar zee, 
met het ondorhoud en de herstelling van buitenge
wone winter- eu stormschade, van 1 Mei '80—SO 
Apr i l '81. Raming ƒ 9 1 , 7 0 0 ; 2o. het doen van bag-
gerwerk op het benedendeel der Nieuwe-Merwedc, 
ged. door middel van Rijksstoomhaggervaartuigen, mei 
de bediening en het onderhoud daarvan tot 31 Maart 
'81. R a m i n g / 157,410. (Herbest.) 

Menaldum, tc II uren, door het gemeentebestuur 
van Mensldumaduel: de levering van p.m. 851 stère grint. 

Lelden, te 11 uren, dour den Arch. W. C. Mulder: 
het afbreken en wederopbouwen vaa het perceel aan 
de Haarlemmerstraat no. 36. 

Z u i r t n , te 11 uren, door den prov. inspecteur der 
dir. bel. enz.: het onderhouden van- en hel doen van 
eeuige herstellingen aan dc Rijksgebouwen der in
voerrechten eu accijnscn te Lobitli en tc Babburicli, 
en de wachthAlt te Milligen, ged. '80, '81 en '82. 

Nuenen, te 12 uren, bij Kinderen De Vries: het 
wederopbouwen van eene schuur eu stal, in dc kom 
van liet dorp te Nuenen. Inl. bij den architect. J . 
R. van Keppel, te Leur bij Breda. Aanw. to 10 uren. 

Vllage, te I uur, door burg. en weth.: het leveren 
en stellen van eenige school meubelen, ten diensteder 
school voor M . U. L . O. achter den Z.-0.-buitcnsiugel. 

tuuerdam, te 1 uur, door burg. en weth.: lo. het 
afbreken vao de Oude Oost brug on aldaar maken van 
de landhoofden voor eeue vaste brug; 2o. het maken 
eu stellen van de ijzeren brug op de nieuwe land
hoofden. 

Zwolle te 1 uur, door burg. en weth.: het drie
jarig onderhoud eu de herstellingeu aan verschillende 
gemeente-eigendommen Inl. hij den gemeentearchitect. 

Deirahaven, te 1 uur, door het gemeentebestuur: 
het onderhoud tot 31 Dec. '80 van gemeentegebouwen 
euz., benevens herstellingen en vernieuwingen daaraan. 

Ridderkerk, te 1 oor, door het gemeentebestuur: 
de levering van ong. 565 M ' grint. 

IHmdrrdar, 1 » Maarl. 
Cenemnléen , te 12 uren, door het 4e dijksdistrict 

iu Overijsel (Mastenbroek), in l>ePauw: lo . hot ver
nieuwen van brug no. 17 over de Nieuwe Wetering 
bij Ruimzicht; 2o. idem van het brugje no. 14aan de 
Oude Wetering bij het Hauerikke; 3o. het bouwen 
van een noudmagazijn bij Genemuiden, in 3 perc. 
Inl . bij den poldertn. J . f . van Benthem. 

Arnhem, ie 1 uur, door den burgem.; het doen van 
boringen voor drinkwater. 

Haarlem, te 2 uren, door den architect J . J . Ouds
hoorn, in het Hotel Lion d'or: het bouwen vnn een 
blok woonhuizen (11), aan den Schootcrsingel. Aanw. 
22 Maart, te 2 uren. 

' H - I U K T , ten raadhuize: de levering van lo . eene 

Eiirtij gegoten-ijzeren buizen en hulpstukken; 2o. 500 
opereu lantarens met 250 lantaren dragers. 

Vrijdag, 10 Maart 
• r e e » , te 11 uren, door den architect J . M . M a -

rijnen, in de Beurs van Breda: het veranderen van 
een pakhuis met magazijn tot arbeiderswoningen. Aanw. 
22 Maart , te 11 uren. 

*neek, te 12 uren, in de vergnderkamer der Isr. 
gemeente: bet verbouwen der synagoge. Inl . bij den 
architect A . Breunjsscn Troost, aldaar. 

i;r*nlngen, te 12 uren, door het prov. bestuur: lo . 
het vervolgen met het horlcggen van steenglooiingen 
ten N . W . van Delfzijl; 2o. vernieuwingen en herstel
lingen aan de walmuren laugs de haven in liet Boter
diep, binnen Groningen; 3o. het vernieuwen der be
nedendeuren van de schutsluis in het verbi tidings ka
naal tusschen Hoendiep en Noord-Willems kanaal. 

Baarland, door het gemeentebestuur: de levering 
van 70 M * grint. 

later*af, 19 Maart, 
ftweek, te 1 uur, door burg. eu weth.: de levering 

van a. 75,000 straatwaalkliaker, 6. 15,000 l e soort 
Friesche klinkermop, e. 40,000 l e soortFrieschebak-
klinker, •/. 1200 M • zand. 

Herwfjnen, te I uur. door M . van Arendouk Ez., 
in De Moriaan: het bouwen van een woonhuis met 
boerderij op een terrein te Herwijnen. In l . bij den 
districtsopzichter van Bom meier waard-boven-den-Mei-
dijk H . Leemhuis, te Zalt-Bommel. Aanw. te 11 uren. 

K I under!, te 2 nren, door den rentmeester der 
domeingoederen van Z. K. H . Prins Frederik der Ne
derlanden, ten raadhuize aldaar: het doen van ver
nieuwingen en herstellingen aan ouderscheidene ge
bouwen onder Klundert 

Amsterdam, te 11 uren, door den commaudant der 
marine: l o . het maken van eenen houten brug met 
daaraan stujiende schoeiingen en eenige verdere werken 
aan 's Rijks lijnbaan; 2o. net vernieuwen der pannen-
bedekking van de stoomzagerij, repareeren van loodsen 
en eenig schilder- en voegwerk; 3o. herstellingen aan 
de marinierskazerne. Aanw. 22 Maart. 

iiln.d.g. AO Maart, 
liinielourd, te 11 uren, door deu keurmeester van 

het Kroondomein, Rentambt Rosendaal, in De Gou
den Leeuw: het doen van vernieuwingen en herstel
lingen aan de gebouweu en getimmerten van twaalf 
bouwboeveu ondor de gemeente Dinteloord. 

Leeuwarden, te 1 uur, door het ministerie van wa
terstaat enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: 
eenige buitengew. werkrn aan de Friesche sluis te 
Zoutkamp, Aanw. 24 en 27 Maart. Raming r*8S0. 

Utrecht, te 2 uren, door de Maatschappij totexpl. 
van Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau: het 
maken van eenige wijzigingen in de werkplaats op het 
station Maastricht. Aanw. 22 Maart. 

WofiiftdaK, SI Maart. 
'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van water

staat eat.: het wegruimen vau een in de Boven-Maas, 
onder Linden, gezonkeu veerpont. 

Amsterdam, to 11 uren. in het gebouw Natura 
Artis Magistra: l o . het maken van con aquariumge. 
bouw op de bestaande gemetselde fundatie; 2o. het 
levereu van de benoodigde hardsteen- cn zandslcen-
werken voor den voorgevel van dat gobouw. Inl . bij 
den arch. O. K Salm. 

'••Hage, te 12 uren, door het ministerie van water
staat enz., ten dienste der Staatsspoor wogen: het 
maken en stellen van den tweeden bovenbouw voor 
de brug over de Linge te Geldermalsen. Inl . bij den 
eerstaanw. ingenieur L . J . Kesper, to Gorinchem en 
den sectieingenieur B. A . A. Deenik, tc Leerdam. 
Aanw. 23 en 24 Maart, to 18'/ , aren. Raming/115.2O0. 

«ranlnaa» , te 12 uren, door den ontv. der reg. 
en dom., in het koffieliuis De Unie: het slechten van 
de bastions 3—5, het dempen van liet Zuidcrdiep cn 
van een perceel water en het aanleggen van banen 
en wegen op voorin, vestiuggronden. Aanw. 22, 24 
en 27 Maar t , te 10 uren 

Xwalle, te 12 uren, in De Zeven Provinciën: de 
verhooging en verzwnriug van dc dijken langs dc Soest-
wetering inSalland. Aanw. 24 en 25 Maart, tc 10 ureu. 

iirerht. tc 12 n n , door de directie der Nederl. 
Rijns|ioorwegmaitscliappij: het maken van een lokaal 
voor warmwaterstoven enz. op hot station Arnhem. 
Aauw. 24 Maart, te 11 uren. 

Alkmaar, te 1 uur, iu T i v o l i : het bouwen van eene 
kunstbotcrfitbriek voor J . A. van don Bosch & Zonen. 
Int. hij den arch. Du Croix. Aanw. 25 Maart, te I uur. 

Amsterdam, te 3 uren, voor Huygcns & Van Gel
der, in het Café Belvedere: het bouwen van een fa
brieksgebouw met fundecring voor de werktuigen, be
nevens ccne ketelmakerij cn een direcliegcbouwtjc op 
een terrein aan de Vogelwijkslaiiden tegenover Am
sterdam. 

Haarlem, door den arrliitect S. Hoog: hel bouwen 
van een blok vau 10 woonhuizen, op een terrein aan 
de Leid sche vaart aldaar. Teekening ligt jn bet logem. 
Lion d 'Or, aldaar. 

Voor I April Ifttt*. 
's-Hage, bij burg. en weth.: de levering, het stellen 

en ged, een jaar onderhouden van oen stoompomp-
werktuig met toebchooren, ten dienste vau dc 's-Gra-
venhaagsche duinwaterleiding. 

Dwaderdag, 1 April. 
Arnhem, te 1 uur, door deu burg.: het verbeteren 

cn onderhouden der wegen, singels, pleinen cn voet
paden in de gemeente. Aanw. 26 Maar l . te 9'/i uren. 

Haarlem, te 2 ' ; 1 uren, door het ministerie van wa
terstaat euz., aan het geb. van liet prov. bestuur: 
het voorzien der boorden van het Noornluilliimlseh ka
naal, in 4 perc. Raming: resp. /"74(H), H 1,900, ƒ7700, 

f 5(150; 2o. liet verdiepen van eeuign gedeelten van 
idem. Aanw. 27 Maart. 

HaaHelt, door hel bestuur van liet 2e dijksdistrict 
in Overijsel: de levering van 30,<HH) tumpalen. 

VrUdag, S April 
Helft, te 12 uren, ten behoeve der art.-stapel- en 

constructiemagazijuen: de levering van 1000 K . G . ko
perplaat dik 00009 M . 1000 K . G . mcssiugplaat dik 
0.0005 M . , 3000 K . G . idem dik 0.0013 M . cu steen-
kolen. 

tiranlngen, te 12 uren, door het prov. bestuur: 
het vn diepen van het Oldehoofdsche kanaal, van het 
Aduarderdiep tot het eiude der haven te Oldehove. 
Aanw. 26 Mnnrt, te 11 ureu. 

, te 12 ureu, door burg. en weth., bij K . 
Pereboom: het bouwen van een raadhuis met dokters
woning, bij Dieinerhrug. Aanw. 25 Maart, IK 11 uren. 

Zaterdag, S April. 
Nlruw-Lekkerland . te 11 uren, door burg. en weth.: 

het maken van een bijgebouw en het auiibrcngeu van 
belangrijke verauderingen en herstellingen aan de le 
openb. school aldaar. Inl . bij den bouwk. A.den Boer, 
te Nieuw-Lekkerland. Aauw. 27 Maart , te 11 uren. 

•Hingen, door het bestuur van de hanne en deu 
polder Schagen: lo . bet tot grintweg makru van eeu 
gedeelte van deu Tolkerdijk, lang p. m Hif.5 str. M . ; 
2o. straatwerk ter lengte van M M . l i d . bij den op
zichter 1). Roggeveen. Aanw. tc 10 uren. 

Maandag, S April. 
Hreda. te 11 uren, door W. van Tets, in De Beurs 

van Breda: hot leveren en plaatsen van p. m 2300 
K . G . gegoten-ijzeren kolommen en roosters en p. m. 
22,000 K . ( i . gesmeed en geplet balkijser. 

Makkum, te 11 uren, in De Prinsi het herstellen 
vau ccnigc werken aan dc zeewering vau Wonseradecls 
Zuiderzecdiikeu. Aauw. 3 A p r i l , door den dijkiopzich-
ter A . K o o l , te Gaast. 

'••Hage, te 11 V t uren, door het min. van water
staat enz,, aan lint geb. van het prov. bestuur: het 
bezinken eu bestorten van de Wcsteruol aan deu Oude-
landschen zeedijk op (ïoederecde. Raming /88,100. 

Munrlerdag, O tpril. 
Aaien, tc 12 uren, door het ministerie van water

staat enz., aan het gebouw van iiet prov. bestuur: 
het bouwen van eene ijzeren draaibrug over dc Drent-
sche Hoofdvaart ter vervanging der oude Dicvcrbrug 
Aanw. 30 Maart. Raming ƒ 6345. 

Waeiiadag, 7 April. 
'«•Hage, te 12 uren, door het ministerie vsn water

staat enz.: l o . het onderhouden van eeuige werkeu 
vau- en bij den Staatsspoorweg to Amsterdam (spoor
weg Nieuwcdiep—Amsterdam). Inl . bij den hoofdin
genieur te Amsterdam. Aanw. 30 en 81 Maart, to II 
uren. Raming ƒ 7 5 9 0 ; 2o. het maken, leveren en op
stellen van eene draaischijf van 13 50 M . middellijn 
op het goederenstation in de Stads rietlanden te Am
sterdam Aanw. 21» en 27 Maart, te 11 uren. Ra
ming /4700; 3o. het levereu van beslagen eikenhout voor 
wissels eu kruisingen op het goedcrenstation in do 
Stadsrietlanden te Amsterdam. Raming ƒ 20,700.; to. 
het onderhoud van bestratingcu en steigers te Amster
dam (spw. Nieuwediep—Amsterdam). Aanw. 30 en 31 
Maart, tc 10 uren. Raming / 12,030. 

•ergen-ap-Xaam, te 1 uur, door burg. en weth.: 
de levering van 100,000 Quenastkeieu. retouches, 
halfvlak behakt. 

Katerdag, IO April. 
Helvelrl, te 1 uur, door burg. en weth,: het ma

ken der aardebaan en het met klinkers bestraten van 
een gedeelte der Gyzclschcstraat, lang 1100 M . Aanw. 
6 Apr i l , le 1 uur. 

« o e n . d a g , II April. 
Lemmer, door het waterschap Zevcn-Grietenijen-cn-

Stad-Slooten: bet verhoogen en verzwaren van den 
zeedijk teu oosten Irfmstcrhoek, over de lentrle van 
1000 M . Raming f 124.000. 

Waensdag, 1H April. 
'a-Hage, te 12 uren, door het ministerie van waler-

staat enz.: het maken van de landhoofden on pijlers 
van de brug over de Benoden-Mcrwedo to luinnhoek. 
Inl . bij den eerstaanw. ingenieur L . J. Reapers tc 
Gorinchem. Aanw. 19 en 20 Apr i l , te 1 1 ' , uren. Ra
ming ƒ 981,000. 

0)p later te hepaUn datum. 
Leeuwarden, door de Prov. Friesche Werklieden-

verecniging, afd. Leeuwarden: het bouweu van een rakhuis c. a. achter de broodfabriek Dc Zelfstandig, 
cid. Inl . bij den arch. J , 1». Bruns. Aanw 2 2 Maart, 

te 10 uren. 
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Afloop van Aanbestedingen. 
r en , 8 Maart: het bouwen van ecu Oran

jerie enz. op den Gcldursche-toren, onder beheer van 
dcu arch. M . K . Smit; ingek. 4 bilj., als: 
Firma Cammiggelt, te Brummen, ƒ 19,585 
J . Maandag, „ Dieren, 18,500 
A. R- Schoonman, „ idem ,, 17,748 
Wed. Enklaar, „ idem „ 17,687 
gegund. 

Kaalte, 0 Maart: het verbouwen van een fabrieks
gebouw tot stoomkurenmolen; ingek. 3 bilj., a ls : 
A. J - Haarman, te Raalte, f 5479 
W. Averdijk, „ Wijhe, „ 5050 
Jb. Witteveen, „ Deventer, • 4249 
gegund. 

Klndhovfn, 10 4Maart: l o . de levering vau 45000 
stuks straatkeien (petit grauit); ingek. 7 bilj., als: 
D . J . Haniquc en Zonen, tc Woenscl, f 2629. 
UCbaynaye, A. Lhoist en Co. „ Luik , „ 2533 50 
A. de Wit , „ Eindhoven, „ 2486.25 
J. ltosard, „ idem „ 2339.10 
Louis üoffin en Co., „ Luik , „ 2311.20 
F. v. Wijlick, „ idem „ 2295. 
Societé anonyme des Carriè
res de Gres dc POurthe „ Comblainc-au pont,, 2151. 

2o. de levering van 400 meter rechte cn 15} meter 
kromme trottoirband; ingek. 4 bilj., als: 
J . Bosard. ƒ 3.60 per M ' . ƒ 1495.80 
F- v. Wijlick, „ 2.70 per M ' . „ 1121.85 
LouisGofBn en Co. „ 2.62 en 2.87 rechte; „ 1092.4S 
J . H . Kever-Barre, Ic Eindhoven, „ 1046.56 

Poederoijen , 10 Maart: het maken van eene Inding-

flaats aan de Maas aldaar; minste inschr. was P. don 
>ekker te Veen, voor t 1125. 

neventer, 10 Maart: het bouwen van een woon
huis met bikkcri j , voor T. J . Verkenen, onder be
heer van den arch. O. te Ricle Wz. ; inguk. 15 bilj.,als: 
R. vanderSpoel en L . van Vordou,te Deventer, / MM) 
A. FeboTwcc. „ idem „ 4760 
B. van der Worp, „ idem „ 4740 
K- vnn Lensden, „ idem „ 7429 
A. G. Beltman, „ idem „ 4716 
H . B . liepping, „ idem .. 4700 
J . Witlevccn, „ idem ,• 4690 
A . J . Mensink, „ idem „ 4698 
J . Pot Jzn., „ idem • 4616 
II. Kortclink, „ idem „ 4571 

J . Kolkcr l , „ idem „ 4555 
J. van der Woerd, „ idem „ 4539 
J. Markcrink, „ idem „ 4499 
P, van Egmond (>,n., „ idem „ 4488 
EL Gecrink, „ idem „ 4488 
gegund. 

Uarredllk, 1" Maart: het afbreken en wedcr-op 
bouwen vnu eene burgerwoning voor 'I'. Haan, onder 
beheer van deu arch. A. Kooistra; ingek. 11 bilj., als: 
J. I. Eppiuga, te Lip peilbuizen, / ' 6432 
M . v. d. Wijk, , Gorrcdijk, „ 6398 
C. de Vroeg, „ Terwisiwl, „ 6299 
K. v. der Veen, idem „ 6186 
S. dc Boer, „ Lippenhuizen, „ 6158 
H . Jansen, ,» Oldeberkoop. „ 6147 
H . van Dam, , Gorrcdijk, „ 5986 
J. A . v. d. Sluis, , idem „ 6869 
A. T. v. d. Veen, „ Terwispel, „ 5792 
11. G. Kielstra, „ Drachten, „ 5792 
Joh. K . Kal t , ,. Ureterp. „ 5650 
HBjnnd. 

ttreclit, 11 Maart: het makeu van 8 wachterswo-
lingen ouder Ml dak eu het doen van aanlioorige 
werken, op de verliiiidiu^slijn van de N . R S. M . 
••bij de, Lniniteusstrnat te Amsterdam; minste inschr. 
was J . J . Kcsting, te Amsterdam, voor / 6800. 

tVpudrlrliein, II Maart: het verbouwen cu ver
grooten der eerste o|ion bare lagere school aldaar; in
gekomen 9 bilj., als: 
P. v. d. Weiden, oKrimpcna'd Lek, ƒ 16,440 
J . G. Mulder, „ Gorinchem, „ 16,000 
C. Exalto, „ idem „ 15,300 
A. Taukens, „ idem „ 15,700 
II. Tankens, „ Woudriehein, „ 14,990 
H . van Gooi, „ Almkerk, „ 14,970 
f'. Kcutie, H Woudriehem, „ 14,675 
ii. Struik, ,. idem „ 14,599 
Chr. Verzijl, „ idem „ 14,499 

Tcinaard, II Maa r l : het verhoo»en en verzwaren 
an den Termiarderpnlder-zeedijk; ingek. 9 bilj., als: 

S. Jongedijk, te Hul werd, f 54,736 
K . van Tongeren, Heeren.vees, „ 52,100 
A. J . v. d. Werf, . Dokkum, „ 51.200 
K . de Jong Jz., „ Hardinksveld, „ 49,888 
C. Sterk lis. Houkelom, , 48,700 
J. de Vrips, .. Kollum, „ 47,833 
E . S. dc Boer. Lemmer, „ 47.800 
H . Boetner. „ Minnertsga, „ 4a,464 
J . W. Ringcnoldus, „ Gorrcdijk. „ 38,749 

ftt.-Anna-parschle, 11 Maart : het makeu van een 
steenen hoofd of dam Ier vervanging van het paai
en kistwerk vnn liet loog. Statenhoofd; ingek. 6 bilj., als: 
K . R. Kuipers, tc Harlingen, ƒ 54,380 
W . F . tan der Veer, „ Maraum, 48.918 
D. van der Zee, „ Harlingen, „ 48,229 
H . J . Bootzer, „ Minnertsga, „ 47,400 
C F . Bakker, „ Staveren, „ 45,937 
II. h. Cusvcllor, „ idem 44,537 

Harlingen, 11 Maart: liet verbouwen van het woon
huis op de Voorstraat vau J . van Hulst Jz., onder 
hcheer van do arch. Pwt l i ' i i n i ; ingek. 13 bilj., als: 
S. Bergsma, te Franeker, ƒ 8084 
W . J . Schotanus, „ Bozum, 7830 
J . Posthuma, II Harlingen, ,* 7600 
H . P. Mooiman, „ idem 7444 
T. Zoete, .. idem „ 7390 
Ü. Spools) ra, » idem „ 7330 
H . W. Visser, Makkum, „ 7326 
Wed. T. Kerkhoven, Harlingen, ,. 6525 
M . R. Lamminga, „ idom » 6439 
•I. P. Schaafsma, „ idem „ 5778 
L . Strak, „ idem .. 5773 

I*angenhorst, * idem * 5710 
Mooiman. » idem » 5673 

gegund. 
Zaandam, 11 Maart: do leverantie van 't benoo

digde hout voor het houwen van een pakhuis voor firniA 
Vau Dillewijn eu Vau dc Stadt; gegund aan II. 0 . 
van Gelder, to Amsterdam, voor / 710. 

Zlarlksae. 11 Maart: de levering van 800 en 820 
M 1 grint aan het waterschap Schouwen; minste inschr. 
waren Gebr. Peters, te Nijmegen, a / 2 . 3 4 per M 1 . 

Everdlngrn, 12 Maart: hrt bouwen vau 2 scholen, 
l o . to Everdingen, 2o. te Zijderveld; ingek. resp. 6 
en 5 bilj.. als: l o . 2o. 
1). van der Tas, te Charlois ƒ 12,075 
G. vnu Heoswijk, „ Everdingen „ 10,196 12,278 
H . Kooiman, ,. Vianen „ 9,889 11,998 
W. J . Meilink, ,. T.tll-en-'tWaal „ 9,710 10,787 
J- Schouten, .. Vianen, „ 9,700 11,700 
J . A . Dumonlin, idem „ 9,399 11,905 

'••Hage, 1? Maart: het leveren, bereiden tegen be
derf, vervoeren en opslaan vau palen cn schoorpalcu 
teu lx'ho-vr van de Rijkstelegraaf in '81; minste 
inschr. was II. vau Wyljck HafTmaus, te Kessel, voor 
*6'/* % ben. tarief. 

' ••naga, 12 Maart: het verbeteren van eenige wal
muren; ingek. 3 bilj., als: 
W . P. Teeuwisse, te 's-Hage, f 4350 
W. F. Raasveld, „ idem „ 4165 
J . H . de Swart & Zoon, „ idem „ 3938 
gegund. 

Dcdemsvaart, 12 Maart: de levoring aan het ge
meentebestuur van Averrest, van 300 berggrint en 
600 M 1 riviergrint; gegund aan G. van Leiden, te 
Hasselt, resp, a ƒ 3 en f 2.24 per K * . 

Oronlngen, 12 Maart: het vernieuwen van de vaste 
brug, genaamd dc Roode T i l , overliet Buiten-Nieuwe-
diep; iugek. 8 bilj., als: 
P. J . Brons, te Wagenborgen, 
G. Hazelhof. „ OudePekeTa, 
W , Timmer, „ Fiosterwolde, 
A . J . Daanje, „ Noord broek, 
H . Dik, „ Winschoten, 
S. Stratingh, „ Oude-I'ckela, 
II. Kampen, „ Sappemeer, 
R. Havinga, „ Winschoten, 

Ht-Jacafcl-parschle, 13 Maart: het verhoogen en 
verzwaren van de zeewering van liet Nieuw-Bildt, ter 
lengte van i>. m. 6893 M , met bijkomende werken; 
ingek. 12 bilj., als: 
I). Bolier, te Scherpenisse, 
T. Swets Az. . „ Hardinksveld, 
L . Kalis Kz. , „ Sliedrecht, 
L . Braud Dz-, „ Giesendam, 
D . Volker, „ Dordrecht, 
A. van der Meijden, „ Hardinksveld, 
C. de Jong, „ idem 
J . W. Ringenoldus, „ Gorrcdijk, 
J . A- van der Straaten, „ Bergambacht, 
P. A . Bos, „ Dordrecht, 
H . J . Boetzcr, „ Minnertsga, 
J . P . Schaafsma, „ Harlingen, 

rirrriir, 13 Maart: lo. liet driejarig ouderboud 
van deu Kromme-Rijn, Cotfaergrifl en Minttroom; 
iugek. 5 bilj.. als: 
W . (ircsnigi, tc Utrecht, ƒ 3199 voor 3 jar. 
M . Lakcrveld, „ idem „ 1240 „ 1 „ 
H . v. Oostrnes, „ fJetfaen, „ H 9 3 „ 1 „ 
C. Vroonhof, „ Wijz-bij-Duurstede, „ 966 „ 1 „ 
J . v. d. Boog, „ Utrecht, „ 825 „ 1 „ 

2o. het leveren van 300,000 I L L . Eng. gaskolen; 
minste inschr. waren VV. Hoven cn Zoon, te Rotter
dam, NcwPel ton , a /"0.58» por I L L . 

tmai r rdam, 13 Maart: bet bouweu van een meu
belmagazijn met b ivenwouing, voor rekening van A . 
van Houtum, onder lieheer van den arch. II. Moen G.Pz-, 
ouderhands besteed aan J . C. van der Kley , aldaar, 
voor ƒ 24,677. 

Lelden, 13 Maart: het maken van een blok vau 4 
woningen nabij riet. in aanbouw zijnde stoomgemaal te 

' " j . , als: 

ƒ 4205 
„ 4150 
„ 4000 
„ 3712 
„ 3673 
„ 3573 
„ 3510 

3500 

/ 571,000 
„ 534,000 
„ 528,000 
„ 519,400 
„ 497,000 
„ 495,700 
„ 495,500 
„ 479,000 
„ 469,67» 
„ 447,000 
„ 439,000 
„ 373,700 

Katwijk-aan-Zee; in^ok. 16 bi Ij 
J . Hasselhach 

J, J . Schimmel, 
J. Rutgers, 
G. van der Loo, 
J . Visser Gz. & A 
J . Kortekaas, 
W . Kaspers Az. , 
K . Haasnoot Nz. , 
C . vao den Oever, 
J . de Bost, 
J . F r . dc Rooi, 
0 . van Diest, 
V . d. Torreu & Biesheuvel 
A . van Tilburg, 
0. Alkemado Jr., 
O. van Otterloo, 
gegund. 

Veghel, 13 Maart 

te Leiden, 
„ idem 
„ Anrlandcrvccu, 
„ Waddinksvoon, 

Schouten, 
„ Oegsgcest, 
„ Noord wijk, 
„ Katwijk, 
„ idem 
„ idem 
„ Oegsgcest, 
„ Koudekerk, 
„ Zwammerdam, 
„ Zocterwoude, 
„ Noordwijk, 
„ Waddiuksvecii, 

ƒ 11,900 
„ 10,999 
„ 10,738 
„ 10,686 
„ 10,459 
„ 10,337 
„ 10,220 
„ '0,196 
„ 10,025 
„ 9,999 
„ 9.9S9 
„ 9,800 
• 9,746 
„ 9,533 
„ 9,458 
„ 9,300 

i gebouw 

8870 
8790 
653') 
G300 

te 's-llage. / 8050 
idem „ 73S5 
idem „ mo 
nli'iii „ 72UO 

„ Delfl, „ 6*80 
's-Haije, „ 0371 

id .1 . „ W M 
idom „ 5'JSi 
idem „ 58WJ 

„ 0000 

het stichten van 
voor Gebr. Maassen, onder bidieer van den architect 
J . Vcrbruggen; ingek, 6 bilj., als: 
1.. N . van de Laar, te Veghel, ƒ 24,900 
H . van Bredenrode, „ idem „ 24,816 
L . Paaps, „ idem •, 24,643 
A . Vervoort, M idem „ 23,947 
J . Klomp, M idem „ 23,125 
F . Olieviers, „ Gemert, „ 22,320 
gegund. 

'•-Hage, 15 Maart: lo . de aanleg van ecu riool in 
dr laan Copes-van-Cattciiburcli; ingek. 9 bilj., als: 
W. P. Teeuwisse, tc s-Hngo, f 7350 
.1. Roseuhurg, „ idem „ 7286 
G. Key, „ Botterdam, 
W . F . Boesveld, „ 's-Hago, 
M . L . v. Spanje, „ idem 
F. Colson, „ idem 
H . Jongenhurger, „ Waddinksveeu „ 6880 
P. Kraaijeuveld, „ 's-Hage, „ 6030 
Tom & v. Bergen Henegouwen, „ idem „ 5774 
Raming „ 73r>0 

2o. ue bouw eeuer gym nasi iekscliool in de Kleine 
Raamstraat; ingek. 9 bilj., als 
F L . Groenewegen, 
A . Sligter, 
W. P. Teeuwisse, 
W . F. Raasveld, 
A . G. Vos, 
I* W. Meyser, 
A . Kloots, 
Toni & v. Bergen Henegouwen 
M . L . v. Spanje, 
Raming 

Amatcrdam, 15 Maart: voor verschillende leverin
gen aan het depart, van Koloniën waren o. a. miuste 
inschrijver*; 12,000 Euir. Ions Newcastle steenkolen; 
J . R. Veder St Zoon, Rotterdam, ƒ 7 6 , 4 7 0 ; 1600 Eng. 
tons smocdkolen, J . van Vollenhoveu & Co., idem, 
ƒ 1 0 9 5 ; diverse houtsoorten, M C. de Waal , Apel
doorn, ƒ 1485; 500 witmarmeren vloeraleenen, A C. 
Singels A z . Dordrecht, /' 2500; 200 zerken en 6300 
vloertegels, A . D . van Seters, Vught, f 6551; 9500 
vloertegels, dezelfde f 13,279.10; 10,000 vloertegels, 
T. J . Smits Jr., Dordrecht, f 14,760; 10,500idem, W. 
Hoven & Znou, 's Hoge. 16,222.50. 

tlranlngrn, 15 Maart: hot afbreken eener behuizing 
en wedcropbouweu van een winkelhuis met bovenwo
ning, onder beheer vsn den arch. J . T. M . Scheepers; 
ingok. 9 bilj., als: 
Mornck, 
Kie l , 
Wietsema, 
Mammen, 
Van d. Nap, 
Muller, 
Van Erp, 
Peters, 
Walker, 

tlkmaar, 15 Maart: liet bouwen van 3 huizen op 
het Molenerf der Alkm. Stoom vaart vereeniging te 
Avcnhorn; hoogste inschr. was M . Kistemaker, te 
Hoeushroek, voor ƒ 6 2 2 9 ; miuste inschr. E . Koning, 
tc Berkhout, voor ƒ 4746; gegund. 

Lelden. 15 Maart: het verrichten van diepwerken 
in de stadsgrachten; ingek. 2 bilj., s la: 
K . Haasnoot, te Katwijk, ƒ 2270 
B. van Lopik. M Hardinksveld, „ 1563 

Hangen, 15 Maart: het bouwen v u eene openb. 
school met onderwijzerswoning; ingek. 4 bilj., als: 
A . t) uneiis. te Oosterhout, f 18,747 
P. Driessen, „ Dongen, „ 18,397 

te Groningen, ƒ 6436 
„ idem „ 5653 
„ idem „ 5232 
„ idem „ 6200 
„ idem „ 5186 
„ idem „ 5075 
„ idem „ 4800 
„ idem I. 463S 
„ idem „ 4635 

F . van der Schoot, te Tilburg, f 17,400 
A . Michael, „ Loon-op-Zand, „ 17,390 

Dangen, 15 Maart: het bouwen van een woon-den 
winkelhuis voor II. Roscnboom, onder beheer van cn 
arch. Van Dongen; ingek. 6 bilj., als: 
A. Oomens, tc Oosterhout, ƒ 9909 
P. van Dongen, „ Dongen, „ 9430 
,Iac. van Eik, „ idem „ 9100 
P. Driesen, „ idem „ 9062 
F . van dnr Schoot, „ Tilburg, „ 9020 
W . vsn Dongen, „ Dongen, „ 8772 

D e i n , 15 Maart: de levering van 55,000 I L L . Eng. 
gaskolen; minste inschr. waren Visser & Van de Sande, 
te Dordrecht, West-Pelaw, a ƒ 0.59» per H . L . 

Arnkem, 16 Maart: de leveriug van pot en sier
planten aan de gemeente; ingek. 3 bilj., als: 
J . G. Jansen Jr., te Arnhem, ƒ 1045 
Van Zoest & Zonen, „ idem, „ 992 
Wed. J . W . Wigmans, „ Zutfen, „ 930 
gegund. 

Klauwalda, IU Maart: het bouwen van een werk
huis te Nieuwolda: ingek. 7 bilj., als: 
F . Schiere, te Rottcvalle, ƒ (1342. 
L . Vcrwcr, „ Nieuwolda, „ 6249. 
J . Hulsobos, Noordbroek, „ 6160. 
0. J . Pais, „ 't Waar, „ 6090. 
W. Snater, „ Nieuwolda, „ 5927. 
E . J . Brons, ,, Wagenborgen, „ 5778. 
W. van Zuilen. „ Nieuwolda, „ 5586. 
De bcgrnoting van het werk was „ 5959.57 
gegund-

lire, hi, i n Maart: lo . het leveren van stalen pont-
stukken ten behoeve van de Staatsspoorweg.; ingek. 
5 bilj., (waarvan 1 van onwaarde) als: 
L . J . Enthoven cn Co. te 's-Hage, ƒ 9009. 
Schretlon cn Co., t Leiden. „ 79S8. 
Maschiuenfabrik Deutschiand „ Dortuinud, „ 7780. 
J . Armstrong cn Co., „ Rottcrdnm, „ 7488.98 

2o. het leveren van stalen tongbewegingen, stalen 
spoorstaven voor toughuwogingen cn ijzeren excentri
sche bewegingen, ten behoove van dc Staatsspoorwe
gen; ingok. 4 bilj., als: 
J . Armstrong fn C o , „ Rotterdam, f 45,389.40 
L . J . Enthovcn & Co., „ 's-Hage, „ 39.449. 
J . Toggle cu Co., „ Mannheim, „ 34,360, 
Maschinenfabrik Deutschiand „ Dortmuml, „ 33,850. 

Amsterdam, 16 Maart: het bouwen van 3 koets
huizen met stallen cu koetsiers won in gen, op een ter
rein in de Sarphatistr., ouder beheer van dcu archi
tect T. Sandors; ingek. 12 bilj . , als: 
J , J . Keating, te Amsterdam, / 25,525 
A . Aaldcrs, „ idem » 24,535 
Van der Weerden, „ idem ,, 24,435 
P. N . Wolff & Zoon, „ idem „ 23,970 
J . J . Boekbolto, „ idem „ 23,927 
.1. Koster, „ idem B 83,888 
II. I). van Voortliuyzen, „ i tem „ 23,499 
J . Heüink, „ idem „ 23,209 
W . JL Knipper & J . Vree idom „ 22.800 
W. Voskuyl, „ idem ., 21,821 
II. C. Dorlss, „ idem „ 21,309 
E . Slaap, „ idem „ 20,741 

Amaterdam, 10 Maart: liet bouwen van eene hulp-
bank-vau-leening in dc Conradstraat, ouder beheer van 
den arch. W. Hamer; ingek. 8 bilj., als: 
J . J . Kesting, te Amsterdam, / 39,400 
P . F. Rijke, „ idem „ 24,846 
A . Paus , „ idem „ 24,500 
B. van Boeren, „ idem „ 24,001' 
W. Haaksnia, „ idem „ 22,493 
II. Rietsnijdcr en Zn., „ idem „ 21,995 
K. Slaan, „ idem „ 20,900 
11. C. Dorlas, „ idem „ 20,887 

tiranlngrn, lo" Maarl. i het gedeeltelijk afbreken 
eoncr oude cn hel. op- cu verbouwen eener heeren-
behuizing enz. enz., in de Haddingslraat, F no. 95 , 
onder beheer van de arch. Uoekzcma; ingekomen 7 
bilj., als: 
B . Schuur, te Groningeu, f S990 
E. W . Wiotzema, „ idem „ 8428 
M . Mammen, „ idem „ 7843 
J . de Vries, „ idem „ 7833 
E. Peters, „ idem „ 7788 
D . S. Didduna, „ idem „ 7444 
G. A . de Ruiter, „ idem „ 7243 
gegund. 

L'treeht, 16 Maart: hot bepuinen en begriuten van 
bet jemsenieb. station Amersfoort; minste inschr. was 
M . Lakerveld, ie Utrecht voor ƒ 1772. 

tUllerdam , 16 Maart: lo . de levering van 16 hard-
steenen grarzcrkcii: Vau Noorden A Schwcrzel, te Rot
t e r d a m , / 1197; 2o. idem van 900 M 3 duinzand : J . 
F. Brcys, te Rotterdam, / 0.95. 

Hardrrwjk, 18 Maart: het amovceren vnn een pak
huis cn lint bouwen van een winkelhuis met bakkerij 
iu de Smccpoortatraat; ingek. 7 bilj., als: 
D. Vou Munching, te Harderwijk, f 7879. 
P . Raaijcn, „ idem „ 7461. 
J . Kok, „ idem „ 7205. 
W. van Dijk, „ idem ,. 7101. 
A . dc Beijl, „ idem „ 896O60 
0. de Wolff, , idem „ 6397.75 
J . W . Bloemendal, „ idem „ 6691. 

'•-Ilage, 17 Maart: l o . het vernieuweu vau een 
gedeelte der ocververdediging laugs dun linkeroever 
van den Gclderschc U s e l ; ingek. 6 bilj., als: 
W. Blokland Az., te Hardinksveld, / 5990 
J . I I . van Hezewgk, „ Lolnth, „ 4888 
1. Terwiudt, „ Westervoort, „ 4500 
J . H . Hoyinck, „ Pauuerden. „ 4250 
F. E. Terwindt, „ idem „ 4204) 
R. A, van den Rergh, „ idem ,, 4143 

2o. het maken van 7 steigers met plankier, meer-
eu sloppalen langs dc noordzijde van het middelgedeelte 
van hut ceulraal-persuiicnstatiou te Amsterdam ; ingek. 
36 bi l i . , aD: 
J . Smit V I I , te Sleeuwiik, ƒ 176,900 
D. 'lamminga, „ Amstcruam, „ 167,MM) 
W . van Leen VOO, „ Hellevoetsluis, „ 188,984 
C. Verheul, Hardinksveld, „ 166,700 
1). i'.ruins cn A . Blocks, „ Zwolle, „ 164,900 
J . J. vau Sluisdam, „ Dordrecht, en 

C. de Borst, „ Papendrecht, „ 168,880 
L . Krook, „ Zwolle, „ 162,700 
L . Kalis Kz . , „ Sliedrccht, „ 163,400 
J . van Nadert, „ Strijen, „ 161,300 
M . L . Veeneubos, „ Brielle, „ 161,200 
A . L . v. Wijngaarden U z . „ Sliedrecht, „ 160,900 
H . T. Wiegcriuk, „ Groeoloo, „ 159,977 
A. de Neef, „ Brielle, „ 159,900 
C. IDs A / i i , „ Dordrecht, „ 159.MX) 
O Hogendoorn. „ Giesendam, „ I88JMM) 
L . J .v. d.Sleenhoven&Co „ Amsterdam, „ 158,000 
J , ii.liman, l t idem „ 157,800 
D R. van Dartelen, „ idem „ 157,600 
I. van de Velde, „ Papendrecht, „ 157,000 
Ph. Verbruggon, ,, Waddinksvcen, „ 150,802 
De Zwaan Jr. eu Koper, „ Amsterdam, „ 156,817 
E. H . Brokmeiur, „ Amsterdam, „ 156,400 
A . S. Schaafsma, „ Harlingeu, „ 154.0(H) 
L Brand Dz., „ (tiescndain, „ 153,990 
B. Zuithof, „ Haarlem, en 

W. Westerhof, „ Weesp, „ 152,874 
II. l i inkla, „ Buiksloul. „ 152,700 
A. Helseu, „ Amsterdam, „ I.M.l i ; , 

J- Kooy, tc Amsterdam, ƒ 148,700 
B. van dor Weerden, „ idem, en 

J . Kieviet, „ Haarlem, „ 147,700 
L . Vlasman, „ Amsterdam, „ 147.300 
J . A . van der Eerden Wz., „ Bokstel, „ 146,920 
A . Kramers, „ Amsterds-n, „ 146,000 
B . Janse, „ idem „ 145,617 
P, van Essen, „ Houtrijk, „ 142,977 
F . K . Ozinga, „ Amsterdam, „ 139,600 
P . P . Seret, „ Sliedrecht. „ 125,400 

3o. het maken van cone dubbele wachters woning 
bij dc brug over het Weatcrkanaal te Amsterdam ; 
ingek. 12 bilj., als: 
A . van Zeist, te Rotterdam, / 9335 
E. H . Brokmeicr. „ Amsterdam, » 9200 
W . Westerhof, M Weesp, „ 9044 
W . Meijer, Amsterdam, „ 8980 
P. F . Rijke, „ idem „ 89 f6 
A. Aalders, „ idem „ 8760 
W. L. Leibbrandt, „ idem „ 8740 
J . .1. Boekholtz, „ idem „ 8600 
J . van Ilulteren, „ idem „ 8434 
W. Voskuyl, „ idem, „ 8475 
A. Helscn, „ idem „ 8175 
S. Wi t Jz., Oterlcck, „ 7841 

-to. het maken van steunpijlers en beveiligingswer-
ken voor de draaibrug over do Zaun te Zaandam; 
ingek. 10 bilj., als: 
B. Janse, tc Amsterdam. f 39,790 
A. L . v. Wijngaarden IJz , „ Sliedrccht, „ 37,300 
J . van dc Nadort, „ Strijen, „ 37,300 
Gebroeders Moorman, „ Heldor, „ 35,380 
M . Dcutokom, „ Amsterdam, „ 34,747 
B. van der Weerden, „ idem cn 

J . Kieviet, „ Haarlem, „ 31,650 
W. Ambaglshecr, „ Amsterdam, „ 30,980 
P. Rijnders, „ Valkcnawaard, „ 30,960 
E. S. Reijmrr, „ Rotterdam, „ 29,800 
1', P. Seret, „ Sliedrecht, „ 29,300 

ll.niiei « ijk , 17 Maart: dc levering van houtwaren 
aan de gemeente: Ic perceel vuren- en grenenhout: 
B. Volkers, te Steenwyk, ƒ 379. 
H . R. Balk, „ Elburg, „ 373.39* 
H . J . Bruiuvis, „ Alkmaar, „ 340, 
G. W. Visser, „ Harderwijk, „ 333. 
J . A . vau der Nolle, „ Zaandam, „ 320. 

2e perceel eikenhout. 
II. R. Balk, tc Elburg, „ 509.85 
S. Knoppers, „ Amersfoort, „ 478. 

Am»trrd*m, 13 Maart: de leveriug van zink in 
bladen, zinkspijkers en ijzeren verziukte spijkers aau de 
directie der Slarine; miuste inschr. was A . D. Ham
burger, te utrecht, voor ƒ 8550.30. 

Vllage, IS Maart: dc leveriug van steenkolen bij 
dc directie der marine te Amsterdam; minste inschr. 
wsren: O . Berghuis te Amsterdam: Eng. sehnalkolcn 
a / S.9S en Soulh-Yorkshire idem a / I0.4S per 1000 
K . G ; Hagedoorn & Zoon, to Amsterdam: Eng. stecu-
koleu, ƒ 0.55" per ILL. 

B e r i c h t e n e o m e d e d e e l i n g e n . 

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: een tweejarig verlof naar Europa, we
gens ziekte, aan den hoofd ingenieur Ie klasse bij 
den Waterstaat enz., ins|>cctcur in de 2e afdeeling, 
J . P . van Munsvelt; 

benoemd: bij den dienst der 8tnetoSpOOrwegeQ 
op Java, tot ingenieur 2e klasse R. A . .1. Snetlilage, 
thans tijdelijk die betrekking bekleedende, en de 
ingenieur 2e klasse bij den Waterstaat enz. R. II. 
J . S| ,i' ; ui d : tot adjunct-ingenieur l e klasse E . 
Wijss, en tot adjunct-ingenieur 2c klasse J . A . 
Kerkhoven, beiden thans tijdelijk die liet rekking be
kleedende; 

geplaatst: te Batavia, de benoemde ingenieur 
Se klasse W. F. Vogelzang en de waarnemend op
zichter *2e klasse R. Th . Nijlnnd; te Kendal, de be
noemde adspirant-ingcnieiu R. A. van Sandiik; te 
Kedi r i , de benoemde adspirant-ingenieiir Dr. F. G. 
van Buuren; 

ingetrokken: de detacheering bij het departement 
der Marine van dc opzichters l e en 2e klasse L. 
vun der Tas en K . Bnrm, met bepkUng, dat zij 
zullen worden geplaatst resjiectievelijk te Serang en 
tc Tjiribon; 

gedetacheerd: bij het departement der Marine, 
dc opzichters C. D. J . van Overvest en F. Hommes, 
met aanwijzing res[ieetievelijk van Onrust en Soera-
liuiu tot standplaats. 

— Bij beschikking van 1 1 Maart 1880 , n». 3 8 , 
afdeeling Handel cn Nijverheid , is aan Wouter Peterse 
De Vries, te Rossum, tot wederopzegging, vergun
ning verleend voor een stootiislee|nlienst op de rivie
ren en kanalen in dc provinciën Noord-Holland, 
Znid-IIollund , Utrecht, Gelderland, Overijsel, Noord-
Ürahnnt. en L imburg , waar sleepbooten worden toe
gelaten , en op dc Zuiderzee. 

— Bij beschikking van 18 Maart II, no. 5 4 , 
afdeeling Handel en Nijverheid, is aan T. J- van 
I'iershil, tot wederopzegging, vergunning verleend 
voor een stoomsleepdienst op de stroomen, rivieren 
en kanalen iu dc provinciën Noord-Brabant, L imburg , 
Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Overijsel, 
Gelderland en Zeeland, waar sleepbooten wonlen 
toegelaten. 

— Bij beschikking van 12 Maart 1880, n ° . 0 5 , 
afdeeling Handel en Nijverheid, is aau J . en A. 
Van ilcr Schuyt, te Rotterdam, tot wederopzegging, 
vergunning verleend voor een stooinsl.vpdietist op de 
strooiueu, rivieren en kanalen in Zuid-Holland , Noord-
Holland, Gelderland cn Noonl-Bmbant. 

— De Gaceta de Panama meldt dc instelling 
eener medaille, gedragen door een condor met uit
gespreide vleugelen, met liet o|»schiift: 

FÉ Y 1'EtlSEVERAN/A. 
De medaille, strekkende lot herinnering aan de 

eerste ernstige studiën in zake het Pnnaniakanaal, 
wordt gedragen aan een rood l int , de gouden m è t , 
de zilveren tonder roset. 

De landgenooten, iu het besluit genoemd, zijn: 
VOOT de gouden medaille dc heeren ('onrad te Haar
lem, Alben, bgooieur van den wntorstaat, enDirks, 
hoofdingenieur van den watetStaat; voor de zilveren 
medaille dc heer Kuyper , de Iwkendo geograaf. 

Rotterdam. De heer I . Leyds, eerataanvrexand 
ingenieur bij den aanleg van Staatsspoorwegen alhier, 
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is in dien rang overgeplaatst naar Amsterdam, ter 
vervanging van wijlen den hoofdingenieur A . J. 
van Prehn. 

Arnhem. De heeren Baron Van Nageli , lid 
van Gedeputeerde Staten en de hoofdingenieur van 
den Waterstaat zijn door den Commissaris des Ko-
nings in Gelderland benoemd tot commissarissen van 
Nederlandsche zijde, ter uitvoering der overeenkomst 
van 8 Mei 1879 tusschen Nederlandsche en Pruisi
sche commissarissen, tot regeling der grensscheiding 
tusschen Gendringen en Anholt , wat betreft het 
verplaatsen der grensteekens. 

Nijmegen. Bij de opening der biljetten, be
hoorende bij de antwoorden op de door het bestuur 
der Spaarbank uitgeschreven prijsvraag, waaraan 
eene eervolte vermelding was toegekend, bleek, dat 
de inzender van het ontwerp Vooruitgang was de 
heer S. J. Meijn, teekenaar bij den aanleg van 
Staatsspoorwegen te Nijmegen, en van het ontwerp 
A . de heer W. C. de Groot, bouwkundige te 
Leeuwarden. Aan beiden is eene premie van f 50 
toegekend. 

W i n t e r s w i j k . Daar aan de oproeping van 
sollicitanten voor de betrekking van bouwkundig 
opzichter dei' gemeente niemand zich had aangemeld, 
heeft de Raad als zoodanig benoemd den heer Richter, 
architect alhier. 

Waalwijk. De Gemeenteraad heeft besloten, de 
concessie voor de exploitatie der thans bestaande gas
fabriek met den heer Vos te verlengen voor den tijd 
van 10 jaren, onder bepaling, dal de gasprijs voor 
de gemeentegebouwen en particulieren zal zijn 12 
cent per kub. meter en voor de straatverlichting f 12 
per 1000 uren branden in het jaar. 

Advertentien. 

INTERNATIONALE TENTOONSTELLING 
VAK 

Leem-, klei-, Kalk-, Innen! • eo Gips-Industrie, 
TK HOUDEN T l 

B E j R L I J Ï S r , 
i n d o n l o o p v a n 1880. 

HET B E S T U U R der Maatschappij 7öt bevordering 
der Bouwkunst heeft de eer te berichten, dat het 
van Z . Exc. den Minister van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid heeft ontvangen de VOORWAAR
D E N vun inzending, enz. voor bovengenoemde Ten
toonstelling ; en dat deze stukken voor belangstel
lenden ter inzage liggen aan het Bureau der Maat
schappij , Wijde Kapelsteeg 2 te Amsterdam. 

Namens het Bestuur voornoemd, 
ï)e Secretaris, 

T. S A N D E R S . 
Amsterdam, 17 Maart 1880. 

A T T E N T I E . 
M E N V R A A G T bij een Tramway-Maatschappij 

hier te lande een SOLIEDE PERSOON, werk
man van beroep die bekend is met het leggen 
van spoorwegrails en wat daartoe behoort; die 
verder de geheele zorg voor het onderhoud van den 
weg op zich kan nemen, als Opzichter fungeeren, 
genoegzaam kan teekenen, om een duidelijk plan 
over te leggen en overigens ontwikkeld genoeg is , 
om zoo noodig met Regeerings-autoriteiten te onder
handelen. Alleen zij komen in aanmerking, die voor
zien zijn van goede getuigschriften, van eerlijkheid 
en goed gedrag. Brieven franco, motto Tramway, 
bij den Boekhandelaar J. C. S C H R o D E R , Kalver-
straat 174 , te Amsterdam. 

Aanbesteding. 
Op Woensdag 31 Maart 1880 des middags te 

3 ure zat in het Café Belvedère aan het Wester-
hoofd te AMSTEBBAM voor rekening van de Hee
ren HUIJGENS en V A N G E L D E R woitlen aan
besteed : 

Het bouwen van een Fabrieksgebouw 
met fundering voor de werktuigen, 
benevens eene Ketelmakerij en een 
Directiegebouwtje op een terrein aan 
de Vogelwijkslanden tegenover Am
sterdam. 

Het bestek is ad f O.GO per exemplaar te ver
krijgen ter Stoomdrukkerij van R O E L O r F Z E N en 
H L ' B N E R , N . Z. Voorburgwal, te Amsterdam. 

AANBESTEDING. 
De B U R G E M E E S T E R der gemeente ARNHEM sa] 

Donderdag 25 Maart 1880, 's namiddags 1 uur, in 
het openbaar, ten Gemeentehuize aanbesteden: 

Het doen van BORINGEN voor drink
water. 

Bestekken tegen betaling ter Secretarie verkrijg
baar. 

Aanbesteding. 
H E T 1)1.1 K S D E S T L U R V A X H E T W A T E R S C H A P 

. D E Z E V E N G R I E T E N I 1 E N E N S T A D S L O T E N " 
T E LEMMER, is voornemens bij enkele inschrijving 
aan te besteden: 

Het verhoogen en verzwaren van 
den Zeedijk ten oosten Lemsterhoek, 
over de lengte van ÏOOO Meters. 

Geraamd kostenbedrag /124 000, 
De briefjes woivjen franco ingewacht ter Secretarie 

van genoemd Waterschap te Lemmer, vóór of op 
den 21 Apr i l 1 8 8 0 , alwaar van af den 2;"» Maart 
e k. de bestekken verkrijgbaar zijn. 

Lemmer, den 17 Maar t 1880. 

Het Dijksbestuur voornoemd, 
V A N S W I N D E R E N , Voorzitter. 
S. S P A N N E N B U R G , Secretarie. 

V E R T E G R N W O O R D I G E R . 
De Société anonyme des Marbres te Brussel 

vraagt een agent of v e r t e g e n w o o r d i g e r te 
Arnhem voor den verkoop van graniet cn mar
mer in blokken, platen en bewerkt. 

Aanbiedingen franco, adres 70 rue Bara te Brussel. 

OPENBARE 
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 ROT-
TEBDAM zijn voornemens, op Woensdag den 24 
Maait 1880 , des namiddags ten 1 ure, ten Raad
huize aldaar aan te besteden : 

Het Afbreken van de Oude Oostbrug 
en het daar ter plaatse maken van 
de Landhoofden voor eene Vaste 
Brug; 

alles nader omschreven in bet bestek cn de voor
waarden die, op de gewone dagen en uren, ter lezing 
liggen op de Plaatselijke Secretarie en het Stads 
Timmerhuis te Botterdam, en ook voor den prijs 
van 20 Cents verkrijgbaar zijn bij Wed. P. V A N 
W A E S B E R G E en Z U Ü N , Boekdrukkere in den 
Houttuin, n ü . 73. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan gemeld 
Timmerhuis. De aanwijzing in loco zal plaats hebben 
op Zaterdag den 20 Maart 1870 , des voormiddags 
ten 11 ure. 

AANBESTEDING. 
De B U R G E M E E S T E R der gemeente ABSBKM 

sal op Donderdag 1 Apr i l 1880, 'snamiddags 1 uur, 
in het openhaar ten Gemeeutehiiize aanbesteden ; 

Het V E R B E T E R E N en ONDERHOU
D E N der Wegen, Singels. Pleinen en 
Voetpaden in de gemeente Arnhem, 
met de levering van de daartoe be
noodigde bouwstoffen, arbeldsloonen 
en gereedschappen voor den tijd van 
één jaar. 

Aanwijzing Vrijdag 26 Maart , 's voormiddags 
O'/j uur , Bureau Publieke Werken. 

Bestekken tegen betaling ter Secretarie verkrijg
baar. 

A A N B K S T E D I N G . 
DOOR H E T B E S T U U R VAN H E T K O N I N K L I J K 

ZOOLOGISCH G E N O O T S C H A P Natura Artis Ma-
gistra, za) op den 3 1 " " Maart 1880 ten 11 ure 
in een der lokalen van bet Genootschap, in twee 
afzonderlijke inschrijvingen worden aanbesteed: 

1". het maken van een Aquarium met 
toebehooren op de bestaande gemet
selde fundatiën op een terrein in de 
Plantage Middellaan te Amsterdam. 

2*. Het leveren van de benoodigde hard
steen- en zandsteen-werken voor den 
voorgevel van bovengenoemd Aqua
riumgebouw. 

De bestekken van N u . 1 en 2 zijn voor ƒ 2 ver
krijgbaar aan den Kantooi-Bwkhandel van Albracht 
& Co . , Kalverstraat 05. 

Ite teekeningen liggen t . r visie en zijn verkrijg
baar ten kantore van den Architect G. B . Snlm, 
op alle werkdagen van 9—4 ure tegen betaling van 
ƒ 1 0 . — per stel. 

Maatschappij tot Kxploitatie van 
S t i M t s s p o o n v p i o ' n . 

AANBESTEDING. 
(Voor rekening van den Stut .) 

Op Dinsdag den 30«*« Maart 1 8 8 0 , des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatssjworwegeii 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n". 259. 
Het maken van eenige wijzigingen in 

de werkplaats op het station Maas
tricht 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens § 39 van het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 1 3 d e n Maart 1880 ter 
lezing aan het Centraal bureau 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-Inge
nieur voornoemd. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden den 
22'»» Maart 1880. 

Utrecht, den 1 2 d " Maart 1880. 

O P E N B A R E 

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 V A N ROT-

TEBDAM zijn voornemens, op Woensdag den 24 
Maart 1880, des namiddags ten 1 ure, ten Raad
huize aldaar nan te besteden: 

Het Maken en Stellen van de IJzeren 
Brug op de nieuwe Landhoofden, 
ter plaatse van de Oude Ooatbrug; 

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 Botterdam, en ook voorden 
prijs van 15 Cents verkrijgbaar zijn bij Wed. P . 
V A N W A E S B E R G E en Z O O N , Boekdrukkers in don 
Houttuin, n". 73. 

Nadere inlichtingen zijn lc bekomen aan gemeld 
Timmerhuis, De aanwijzing in loco zal plaats hebben 
op Zaterdag den 20 Maai t 1880 , des voormiddags 
ten 11 ure. 

H E T G E M E E N T E B E S T U U R V A N NIJMEGEN zal 
ten overstaan vnn den Notaris K L A A S S E N aldaar 
op Dingsdagen 30 Maart en 13 Apri l 1880 , tel 
kens precies om 7 ' / , uur, ten huize van den Kol ' 
fljhuishouder D U P P E N te Nijmegen, in het open 
baar v e i l e n en v e r k o o p e n 

11840 W BOUWTERREIN, 
in dc onmiddellijke nabijheid van de stad, gelegen 
aan dc Smctiusstraat, Verlengde Regulierstraat, den 
Kronenburgersingel en nabij het Station, in 29 per
ceelen, op het terrein uitgebaakt, en in massa's. 

De bijzondere verkoops-voorwaarden met de daar
bij gevoegde kaart zijn ter Secretarie der gemeente 
Nijmegen, tegen betaling van 50 cents, verkrijgbaar 

WI.NDISCH EN KUNZE'S 
S T E E N V O R M M A C H I N E S . 

Ie Prijs. Intern. Wedstrijd, 1879. Arnhem. 
steenen, door WIND1SCII E N K U N Z E ' S steen-

vormmachine gevormd, hebben aan de Steen
fabrieken dei' IIH. C. C. W E L I N G H , Velp; K. 
V A N H O L S T , SI .EIJSTER E N VVOLTERSOM en 
J. V E R W A A I J E N Dz. en Co . , allen tc Arnhem 
en R. V A N W I J K , Heteren, met het gunstigst 
gevolg de droog- en bakproef ondergaan. Inlicbtin-
gen geeft gaanie de Hoofdagent voor Nederland. 

LOUIS H A G E L , Arnhem. 

D K R 1 C K S e n G E L D E N S 
te D R X T E X . 

STOOMFABRIEK van Pannen. Plavuizen 
Profiel, Holle en andere Steenen. 

Alle sooiien van Handvormsteenen in voor
raad tegen roncurreiende prijzen. 

I» 
IVIOZ;A.II<JK-

A R K E T V L O E R E N 
en verglaasde gefigureerde Te

gels, voor M u r e n en Deeoratie. 
D E L I N T & O . , Haringvliet 7 , Rotterdam. 

LEDEREN DRIJFRIEMEN 
I n n l l e a f m e t i n g e n . geheel bewerkt volgen: 
Engelsche methode. 

A L E X . A D A M , 
Delft. Fabr. van Leder en Drijfriemen. 

LOUIS GOFFIN & CIE. 
R T J E D A R T O T O 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 . 

LOUIS NAGEL, Arnhem. 
Gegalvaniseerd 

G E V L O C H T E N I J Z E R D R A A D . 
BILLIJKE PRIJZEN. 

O r o o t e v o o r r a a d . 

GAS-ZUIVERING 
door het gebruik van ijzer-oxyde, geleverd door de 
Gas Purification and Chemical (?>. Limited Loudon. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en Oost-lndië 

W . H o v e n en Z o o n , Rotterdam, 
bij wien bijzondorheden en prijsopgaven verkrijg
baar zijn. 

Mozaik Tegels voor Vloeren 
in K E R K E N , W I N K E L S , V E S T I H U L E S , C O R R I 
D O R S , W A R A N D A ' S , tos., alsmede B E K L K E D I N G 
van M U R E N , T E G E L S voor H L O E M B A K K E N en 
P A N E E L W E R K enz. 

Uitsluitend Agentschap van Haw & C*. 
voor Nederland en deszelfs Koloniën 

G r . J. OOR, 
F i r m a A N T . D E W I L D , 

Sclieepmahershacei. -V". tii en Jufferstraat N». 56. 

R O T T E R D A M . 

A l g e m e e n D e p o t 
D E R 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 
V A N 

SlMUfiE. TE F E H » . FRAlRIJk. 
Z I L V E R E N M E D A I L L E 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 PARUS. 
Teekeningen en Prijscourant zijn te bevragen bij 

J. J. S A N D , Wijnhaven 76 Rotterdam, alwaar ook 
verkrijgbaar: Verschillende Morten van goedkoope 
T E G E L S an TROTTOIRSTEENEN (genre 
Sarregneinines). 

H. & J. SUYVER. 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

de Hollandtehe Tuin, 
Bikker straat 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 
den kortst mogelijken tijd geleverd en uitgevoerd. 

in L U X E M B U R G en L O T H A R I N G E N . 

Z A N D S T E E N , MOLEN- ,„ SLIJP8TEE-
N E N (wit en rood) int .Iu groeven : Ram (Udcl. 
(wegen), Wintersdorf, Raeport, Pileen-Bouendorf, 
liiltin.jcn, Beaufort in Luxemburg; Wolmerange 
en Ottange bij Audin-le-Tichc in Lotharingen. 

Inlichtingen en Prijscourant gelieve men aan te 
vragen hij don Hoofd-Ageot J . J . S A N D , Wijnha
ven Z .Z . 76 Rotterdam. 

R HOLSHOER, te Arnhem. 
I M » H . Z i l v e r e n M e d a i l l e v o o r W a t e r 

p a n - I i i N t r u i n e n t e n . 
l » » 9 . I I . . . i f . I r o n d e r N e h e i i l i i i B v o o r W a 

t e r p a » - e n M o e k i n e e t - l n . l r u m e n t e n . 

Voorts: E Q U E R R E S , B A K E N S , M K K T K E T T I N -
G E N , P A S S E R D O O Z E N , enz. enz. 

Groote voorraad. 
B I L L I J K E P R I J Z E N . 

DOUGLAS-POMPEN. 
LOUIS N A G E L , Arnhem. 

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 . 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

V A N 

VAL IDE! TRAVERS, 
_ _̂ berigt dat door haar tot eenige A G E N T E N voor den 

^ S h * J S ^ - . * ' * 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 V l o e r e n inlichtingen worden verstrekt en orders voor geheel Neder
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de Fftbriek, Reltweg N 3 , te Amsterdam. 

De Directeur W. P. WALSH. 

FABRIEK DE HOLLANDSCUE IJSSEL 
D E J O \ 4 „ l l & C " . 

Oinel-lngenleurs te Oudewater, 
leveren en vervaardigen in den korbtt mogelijken tijd alle soorten van S t o o m b a g g e r i n o l e n . in hout- of 
ijzerconstiuctie, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte en opbrengst van 150 lot 'iOOO M» lier 
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 
• U e n - en T e g e l v o r m m a c h i n e s , M u r e n K a p - en B r n g c o n s t r u c t i ë n enz. Gedrukt hij G . W . van dei- Wiel & O', te Arnhem. 

Vijftiende Jaargang. N°. 13. Zaterdag 27 Maart 1880. 

V 4 I \ R I E T S C H O T E N & H O L H E \ S . 
ROTTERDAM. 

ROIIEY & C O M P A N Y ' S STOOMMACHINES, 
met Houd bekroond Parijs 1878 , 

voor fabrieken, waterwerken, enz. 
LOCOMOTIEVEN van FOX W A L K E R ft Co. 
LOCOMOBIELEN van HOHKY & 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 APPLEBY BROTHERS 
nieuw en te huur. 

CENTRIPUGAALPOMPEN 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
P E N , S T A L E N SCHOPPEN, gegai-.ii ulo 
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 cn 
GARNITUREN voor stoom- en walerwerktnigen 
DRIJFRIEMEN. Alles voorradig. 

Prim:. 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 rour.ur-
recretide prijzen. 

Alten prima kwaliteit en billijke prijzen. 

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 . 
Het Weekblad verschijnt des Zaterdags. 

Het abonnement bedraagt voor het binnenland ƒ 1 1 5 per» iiiaauileii uf 
wel by vooruitbetaling zet gulden paf jaar. Afzonderlijke nomiiiern bij voor-
uit bestelling 15 cent. 

A l l e stukken eu advertentien te adresseeren M n 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentien uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Advertentien van 1—5 regel* ƒ 1 . — , daarboven 20 rent nor alken regel 
plaatsruimte en 1(1 cent voor een bcwijauonimcr. Advertentien vuor Int bui
tenland -Ti cent per regel. 

E U G E N E B E L G R A N D . 

(Vervolg en slot van nn 12). 
DP statistiek van het verleden toepassende op de 

toekomst, overtuigt Girard zich eindelijk en durft 
hij beweren, dnt men, na dc volledige kanalisatie 
van de straten te Pari js , in de stad en dc voor
steden ten hoogste dertienhonderd dertig gca bun neer-
den znl vinden. Zoo is de waardigheid der weten-
•Chap, die geen enkele rol •petit in liet vermeend 
betoog, dikwijls in de waagschaal gesteld eu zul zij 
nog dikwijls in de wangschnal gesteld worden door 
ware geleenlen. He bevorderaars der verbetering van 
het wnterstelsel hebben 'tok meer dan eens het doel 
voorbijgestreefd. Zeker officieel verslag, bijvoorlrceld, 
toont in een frisch en gezond witter, kosteloos ieder 
aangeboden, een geneesmiddel tegen onmatigheid aan. 
Immers, wanneer men ann het water de voorkeur 
zal kunnen geven boven den wijn, zal de dronken
schap zeer zeldzaam wonlen. 

Toen de afval der riolen iu het water der Seine 
wenl opgenomen, trachtte uien den Parijzenareri 
te doen gelooven, dat die afval het niet. verontrei
nigde, en dat de rivier, Patijs doorstroomende, met 
haren naam hare volkomene reinheid behield. G i -
rard bracht, om het te bewijzen, de vergelijkende 
chemische ontbind ingen van twee liter water te l>erile, 
geput, de oen bij dc brug van Austerlitz, waar da 
rivier de stad binnentreedt, de ander bij de brug 
der Concorde, waar zij haar verlaat. Eenige mill i
grammen vnn een scheikundig twijfelachtige stof 
maakten het geheele verschil ui t , en hij verklaarde 
dit van geen gewicht te zijn, want alle tegenzin, 
dien de scheikunde niet weet uit te leggen, is een 
vooroordeel. 

Bolgrand had dit vooroonleel; het is aan hem te 
danken dat de riolen en goten ophielden eeu aan
houdenden stroom ran besmettelijk vuil in da Seine 
te storten; zonder de uitleggingen der scheikunde 
af tc wachten. noch den regel der vermengingen te 
raadplegen, heeft hij hun gemeenschappelijke uit
monding verlegd beneden Parijs. Dit werk van Ott-
nietelijken omvang is door hem ontworpen cn met 
de hclonrde s|jaaizaamheid verwezenlijkt, zonder eeni
ge misrekening in de uitkomsten, zonder eenigen 
misslag in de uitvoering. 

Het water der Seine werd toen waardig gekeurd 
om zonder weerzin op de keurigste tafels tc verschij
nen. Wat bleef er anders tc doen over dan bet over
vloedig te verspreiden Heigrond was daarmede niet 
tevreden; hij wilde een Mash water in den zomer, 
een warm in den winter. De ongunstige aanleg van 
de terreinen noodzaakte hem het te zoeken tol dfl 
grens van liet Parijsche bekken; immers de naburige 
bronnen zijn bezwangerd met zwavelzure kalk ei. de 
aardkunde, die ar de oorz:tak van doet kennen, geeft 
geen hoop op uitzonderingen vnu belang. 

Als voor andere steden dergelijke werkzaamhnlen 
ondernomen wenlen, wees de openbare meening 
vooruit de ligging der bronnen aan; voor Parijs 
vermocht zij geen enkele te bestemmen die overvloe
dig genoeg was. Gp de kaart ving Helgrand de op
sporing aan cn ging bij , om zoo te zeggen, op 
ontdekking uit. Zijn geoefend oog, een der dalen 
doorloopeude, waar zijn theorieën, tot onbetwistbare 
stellingen geworden, den goeden uitslag deden ver
moeden, kon er in kleine letters lezen: • molen van 
de bron." Zulk een naain, op zulk een plek, was 
een openbaring. De uitstekende ingenieur had, zon
der zijn studeervertrek te verlaten, de bron van het 
schoone water der Dbuys ontdekt. 

Tacitus verhaalt, dat Rome, ten tijde van Keizer 
Augustus, verschrikt door een overstrooming, eenige 
der zijtakken van den Tiber inde Arno wilde werpen; 
verscheidene steden verontrustten zich daarover, 
waarvan de eene droogte, dc andere overstroomhigen 
duchtte. Tegen Rome pleitte men niet, men smeekte 
zijn welwillendheid af. Er wenlen redenaai-s naai
de wereldstad gezonden. Zij lieten zulk eeu gelegen-
heid tot welsprekendheid niet ongebruikt voorbijgaan, 
zij rie|>en den wil der natuur i n , die wijze verdeel
ster van dalen en stroomen , die alles regelt voor 
Leden bestwil. «Laat de natuur begaan/' beeft Mon
taigne herhaald, »zij doet haar zaken beter dnn wi j . " 
De hare, het zij zoo, maar niet altijd de onze. Zij 
heeft geen steden met twee millioen zielen ge?chapcn 
en, om ervoor te waken, verwacht ze dat zij zich 
zelven helpen; de werkwijze, die zij den wilde leert 
om dc toegangen tot zijn hut te reinigen, zouden 
spoedig die van den buurman onbewoonbaar maken. 

De eigenaren der door Heigrond uitgekozen bron
nen bleven niet in gebreke hun water, zelfs het 
nuttclooze of schadelijke, te verdedigen. Velen hunner 
ontvingen vergoedingen, waarvan eenige jaren latei-
het ecn-tiende met blijdschap zou zijn aangenomen 
geworden; anderen, naar men zegt, bleven het 
overige van hun leven bedroefd, omdat zij niet nog 
tienmaal meer geëischt hadden. Zulke vraagstukken 
konden het machtige en bekwame bestuur van Parijs 
niet in verlegenheid brengen noch tegenhouden, een 
gemeenteraad, die de gierigheid niet onder zijn ge
breken te l t , stemde voor alle gevraagde sommen. 
Belgium! was, zeer gelukkig, zuinig met de pen

ningen van het algemeen, en zijn ijver in het ver
minderen van de uitgaven heeft aau de stad menig 
millioen bespaard.* 

Het water moet in een groote stad in kwistigen 
overvloed worden uitgedeeld in allerlei vormen; dat 
was de grondregel MUI Itelgraiid, dut was ook de 
grondregel van de Romeinen, die, de toapasring tot 
het uiterste doorvoerende, dagelijks, door negen lei
dingen | meer dan duizend liter water aan ieder in
woner toevoerden. Het water van den Tiber door 
duizend beken gevoed, die er dc onreinheden dei-
stad inwierpen , werd, volgens Knnitinus, slechts aan
gewend voor de minst kiesche doeleinden. 

De overvloed van het water tt' Parijs is, zonder 
de Uuineiiiscbe ovenluail nabij te komen , onder de 
leiding vim Bolgrand toegenomen, zoowel als zijn 
zuiverheid. In 1 8 0 2 was de dngelijkschc iiitdecling 
van water aan de foiiteinpuinpen vierduizend teer
ling-meter; in 1 8 0 0 was zij hel dubliele geworden. 
Gp dat tijdstip, en nog twintig jaren later, 
rekende men op deu regen voor het schrobben van 
de straten, liet kanaal uit de Ourcq voerde onge
veer 1 6 0 , 0 0 0 M 3 water toe, maar dit heeft gediend 
voor dc scheepvaart, en de Parijzenaren nebben, uit 
onverwinlijken legenzin, bet altijd geween! voor 
huiselijk gebruik; de hoogte van de kop|*en der lei
dingen zou bovendien slechts gedongen er partij van 
te trekken op enkele punten der stad en in de laagste 
verdiepingen der huizen. De hm-veelheid water, 
waarmede Helgrnnd da hoofdsiad begiftigd heeft, 
z a l , met behulp van eenige nog aan te leggen wer
ken , gebracht kunnen wonlen op 1 4 0 , 0 0 0 M 3 |>cr 
dag, dus 7 0 liter per inwoner. De gezamenlijke 
hoeveelheid beschikbaar water, gedurende zekere 
dagen der wereldteiitoouslelliiig in 1 H " 8 , heeft be
dragen .')i;o,00(l M 3 , maar dit maximum kan , iu 
de jaren van droogte, dalen tot . 1 0 0 , 0 0 0 . Wij out-
vangen, per inwoner, drie malen minder dan de 

/ l o e i 1 0 0 0 r l N 
oude Romeinen ( " f o - = 1 ' 4 e n 7 0 JJF'T! ~ ' 
maar tenminste honderd malen meer dan de Parij
zenaren der vorige eeuw. 

Het grootaehe werk van Belgrand, geheel ver
borgen voor het oog, moest daukbaarlii-id inoogslon, 
daar bet zich onttrok aan dc lie wondering. Wij 
zullen noch de kunstige en eenvoudige schikking 
van het geheel, noch de onvoorziene zindelijkheid 
der deelen beschrijven. Aristoteles heeft gezegd: 
ïMen moet van een treurspel niet allerlei genoegens 
vorderen, maar slechts dat wat er eigen aan is." 
Dat voorschrift is algemeen. De In-k oorlij k he id eener 
•patetaart in een lioot, temidden van onreinheden, 
ruimschoots aangelengd met water, kan niet her
nieuwd worden djor het verhaal , dat men ervan 
geeft. Hij den ingang van dit kolossale werk be
hoorde dc erkentelijke stad Belgrand's naam te 
schrijven en zijn beeld tc plaatsen; laten wij het 
inwendige aan zijn bestemming over. 

Op twee uren beneden Parijs, als men den loop 
der Seine volgt, op slechts één kilometer afstand 
in rechte l i jn , loost het verzamelriool, dat bet regen
water cn dal vau de huisboudiiigeii ontvangt, elkeu 
dag 2 0 0 , 0 0 0 teerling-meter van een verpeste cn 
zwartachtige vloeistof; de Seine ontvangt het en 
voert het naar de zee. 

Zoo bet al onverschillig is voor de meer verwijdenle 
oeverbewoner», of de drek, door dc Seine medege-
sleept. van Parijs of Asuières komt, berokkent toch 
de plotselinge onreine toevloed aau de naburige l>e-
volking een ondraaglijk nadeel. Met kwaad is niet 
ongeneeslijk. Onze ingenieurs, hun voordcel doende, 
wat trouwens hun plicht was, met de genomen 
proeven eu de gemaakte studiën iu Engeland, Italic 
en Zwitserland, hehlien een oplossing gevonden, be
wonderenswaardig in beginsel, en, ondanks menig 
verzet, zegevierend in de uitkomsten. Deze besmet
telijke massa, waarin dc visschen, die er zich niet 
meer in wogen, een snellen dood zouden vinden, 
kan den grond levenwekkend en vruchtbaar maken. 
Met mate verdeeld, kan zij zonder eeuige vooraf
gaande behandeling of bereiding, gelijk te Edinburg 
sinds twee eeuwen eu te Milaan sinds een t i j d , 
minstens hel dublH-te van dien, aan een altijd dorren 
zandbodem, ecu onophoudelijk vernieuwde vruebtbaar-
heid schi-iiken, Kenige proeven op deu test, metho
diek bestuurd, hebben den goeden uitslag verzekerd. 
Op de uitgestrekte terreinen der vlakte van Genne-
villiers is de opbrengst, onder dien invloed, reeds 
meer dan vertienvoudigd. 

Heigrond had het nieuwe denkbeeld met groot 
wantrouwen opgevangen. Een zijner medearbeiders, 
de heer M i l l e , verzocht de leiding en de verent-
woordelijkheid van de proeven, hij moet er al de 
eer van behouden, die Belgrand zelf ridderlijk heeft 
doen uitkomen. Üoor het sjagen vau zijn vriend be
keerd, nam hi j , na eenige jaren pi-oef nemingen , het 
bestuur van den dienst te Gciinevilliers aan. 

Zoo was Belgrand steeds; altijd gehoorgeveiide aan 
de lessen der ervaring, altijd geëerd om zijn recht
vaardigheid, altijd geliefd om zijn goedheid. Men 
zou hem zeer slecht doen kennen door erbij te 
voegen dat hij bescheiden was, nog slechter door te 

doen gelooven dat bij bet niet was. Zijn oordeel 
WW vlug en snel; bij had er dikwijls de juistheid 
van beproefd en had er hetzelfde vertrouwen in als 
in zijn kundigs te medearbeiders. Hij was ten volle 
zeker zyu best te doen; dit rechtvaardigt zijn voor-
H b r voor eigen denkbeelden. 

Een zeer geleerd ingenieur, toen in den aanvang 
zijner loopbaan, bestuurde, onder de leiding van 
Belgrand, den bouw van een onderaard sche gang: 
hij trachtte door een kleine nieuwigheid de dwars
doorsnede sierlijker te maken. Het geoefend oog van 
Belgrand voorzag, terwijl het aan zijn ondervinding 
een vermeenlering van uitgaat voor het tegenwoor
dige ojieiibaarde, herhaalde herstellingen in de toe
komst. Reeds bij het eerste bezoek gelastte hij een 
te gewaagde pmefiieming te laten varen en voegde 
er op den eenvoiidigslen toon bij : 0Als de teekening 
van mij komt, heb ik mij ten eencmalc vergist; dat 
overkomt iedereen." En hij sprak er nooit meer over. 

Wat ook zijn bezigheden en plichten mochten zijn, 
nooit voerde hij gemis vau tijd aan om ecu uitstel te 
verontschuldigen; elke andere verontschuldiging zou 
hem verkieslijk zijn voorgekomen, maar hij schikte 
het 800, dat hij geen verontschuldiging nomlig bad. 

Het is mij niet geoorloofd hem daarin tot voor
beeld te nemen. Iu dc vluchtige schildering van 
Belgrand's werk heb ik tal van leemten moeien la
ten. Wat ul punten heb ik vergeten iu de geschie
denis vau zijn zoo spaarzame en zoo duurzame 
bouwwerken! Hoeveel uitmuntende bladzijden in zijn 
studiën over aardkunde.' Ternauwernood heb ik kun
nen zeggen, dat Heigrond, nieuwsgierig naar het 
verleden, als oudheidkundige de oude waterleidingen 
bestudeerd, als geleerde de archieven die er betrek
king op hebben getoetst, eu zijn zeldzame vrije oogen
blik ken liesteed heeft om de herinnering van die 
oude dingen te vereeuwigen. De geheele ontleding 
van die groote werken zal volbracht worden door een 
bevoegde baud. Hei korps van den Waterstaai, 
vol eerbied gelijk wij voor zijn beroemde dood en , 
en bsseerig het schrander en getrouw getuigenis van 
het verleden tc verwerken tot lessen voor de toe-
ftotiKt i zal eerlang in de Annates des ponts M 
chaussécs de geschiedenis van dit werkzaam en nul • 
tig leven hese brij ven als een toonbeeld voor alle 
ingenieurs. 

Belgrand heeft al zijn talenten en al zijn weten
schap gericht naar een zelfde doel. Dc Seine en 
haar gebied, het standvastig tooneel van zijn ijver, 
hebben tie eenheid van zijn arbeid uitgemaakt, die 
toch zoo afwisselend rn veelomvattend was. 

De Seine is niet in alle tijden de zedige water
stroom geweest, die zelfs niet den tienden rang zou 
bekleeden onder de tikken der groote rivieren van 
Aziéof Amerika. Haar water heeft monsters gedrenkt, 
in onze dagen onbekend, en zelf niet het minst 
veranderlijke schouwspel aangeboden in die langzame 
omwentelingen der natuur. De grint die zij mede-
sleept, de slib die zij neei-slaat, blijven als getuigen 
van het verladen cn da zandproeven verbalen, door 
de itieenstrengeling van haar verwarde en bochtige 
lijnen, in cenc soms duistere maar bijna altijd te 
ontcijferen taal , dc lange geschiedenis van den vloed 
die ze heeft gevormd. 

De taak is evenwel zwaar; velen bebbao er zich 
niet volharding op toegelegd, zonder erin te slagen 
het eens tc worden. De rivier , grilliger dan de zee, 
gehoor/aamt niet gelijk deze, in haar achtereenvol
gende neilerplolTingen aan een regelmatige en gesta
dige wet; zij maakt dikwijls haar werk ongedaan 
en begint het opnieuw, en schijnt het gelal harer 
overstrooiuingen te willen verbergen tloor de letters, 
die zij getcekend heeft, uit tc wisse hen , te verstrooien, 
althans onduidelijk te maken. 

Belgrand had de wetten in het licht gesteld, tlie 
den loop en de ach tba re grillen der rivier in verband 
brengen met den aard van den bodem en de mild
heid van deu dampkring; hij durfde ze toepassen op 
de oude verschijnselen eu hun met een vastheid van 
methode, een overvloed vau bewijzen — die zonder 
alle overtuigingen te breken , toch de tegenspraak 
moeilijk maken — , dc geschiedenis van het Seinc-bck-
keii in het iiuuteniaire tijdvak vragen. 

Toen de zee, op wier bodem de lagen onzer 
groeven en het zand onzer glooiingen zich neerzetten, 
zich vooraltijd van onze streken verwijderde, bestond 
er nog niets van baar tegenwoordig relief. Eerst na 
een huig tijdvak, zonder geschiedenis, veranderde 
een geweldige beroering den bodem en schiep het 
Si'ine-dal. 

Een groot meer, wellicht een groote zee, wenlen 
buiten hun bedding gedreven door de omkceringen, 
waarvan ds Alpen het tooneel waren, en een stort 
vloed van ongehoorde macht rolde over de hoog
vlakten van Champagne en Beauce voort, doorgroefde 
ze met diepe rimpels, wierp alle slogboomen omver 
zonder zich daardoor te laten afleiden 80 stortte zich 
uit in de Noordzee. 

Toen de modderige wateren, bij het matigen van hun 
snelheid, het slib hadden neergelegd op de hoogvlak
ten en daarna beperkt werden binnen de grenzen der 
voren tlie zij zelven gegraven hadden , was het stelsel 

onzer stroomen geschetst en voor dc toekomst de 
weg aan het hemelwater gebaand. Regens, voort
gebracht door dezen zondvloed , daalden onophoudelijk 
op den slibrijken boden neder en de Seine rokte 
rustig, in eeu 2 wak-hellend lied, een water massa naar 
de zee voort, dertig malen grooter dun onze sterkste 
wassen. Twee kilometer breed ter hwgte van Cor-
bei l . zes ter hoogte van Pari js , besproeide zij in 
haren majestueuzen loop de heuvelen van Montreuil 
eu van Bicétre , van Marly en Montmorency: de 
hoogten van Pussy en van Montmartre vormden twee 
eilandjes iu hel midden van den stroom , en de vlakle 
vau Snint-Dcnis, beurtelings overstroomd door de 
Seine en de M a n i e , was een uitgestrekt moeras. 

Het leven, afgebroken of een oogenblik teruggedron
gen , kwam weldra in de wouden en de Inge landen de 
verspreide of uitgedelgde dierenwereld vernieuwen. Ne
vens de ïuammtu'ths, waarvan de hedenihiagsche olifant 
slechts een zwak en ontaard beeld wr ioon l , waarden 
rhinocerossen, tijgers cn hyena's rond; ontzettend 
groote herten . vlugvoetige elanden omtrokken zich aan 
hun vervolging, het rendier en tie marmol venueniguil-
digden zich snol, en tie rivier-paarden ;:woiiimeu tie 
Seine op tot in Bourgogne. Eindelijk nam de mensch 
zijn jdaats in temidden dezer zonderlinge mengeling 
van tliei-soorlen , thans uitgestorven ol teruggedrongen 
naar allerlei luchtstreken. Naast bun gebeente vindt 
men, aan de vroegere boorden van den vloed, de 
onloochenbare sporen der ongekunstelde werkplaatsen, 
waar onze voorouders bijlen en messen vau kiezel
steen kwamen vervaardigen , om zich tc verdedigen 
tegen hun geduchte buren. 

Vele eeuwen scheiden ons van dat tijdvak. Zonder 
te beproeven haar getal te bepalen, doet Heigrond 
ons de reeks van verschijnselen doorloo|>en tlie erop 
gevolgd zijn. De bodem is veertig meier verhoogd, 
de Seine heeft er langzaam haar beldini' iu gegra
ven en talrijke W h t e n in ^eteekend, •]•• luchtgesteld
heid is zachter geworden, de regens minder zwaar cn 
zeldzamer-, de stroom heeft zijn te breed geworden 
bedding opgevuld met grint of turf; —tie groote zoog
dieren zijn uitgeweken, eenigen zijn van den aardbol 
verdwenen, en wanneer onze tegenwoordige dieren
wereld hun is opgevolgd, wanneer de eerste huisdieren 
zich hebben gevestigd op onzen aardbol, moet men 

nog het gel Ie tijdvak van den geslepen «teen en 
het brons-tijdvak doorloopen, vóórdat de oudste en 
meest onbepaalde overleveringen de geschiedenis van 
ile mei isc hel ij ke beschaving doen volgen op die der 
veranderingen van den bodem. 

Geleid door de beschouwing van hel Seine-bekkeii, 
durfde de denkkracht van Belgrand, nog hooger 
vlucht nemende, soms de verborgeobeden vau bet 
verleden peilen. Er werden theorieën in zijn geest 
geboren; hij maakte er gaarne zijn vrienden dc 
vertrouwde deelgenooten van, luisterde naar hun 
tegenwerpingen , maar zonder er lang over te rede
twisten, want hij heeft nooit veel vrije oogenblikkeii 
gekend, en hij zeide nagenoeg gelijk t'ondide : «Dat 
alles is goed gezegd en gedacht, maar wij moeten 
ons werk klaarmaken en er opzicht over houden " 

Belgrand stierf den 7rn Maart 187S; den vorigen 
dag was hij nog vol vuur uan den tirlwid, altijd vol 
toewijding en altijd gereed. Zijn reuzeiinatuur had 
de droefheid , de vermoeienissen en de pijnlijke be
zorgdheid van het jaar 1 8 7 0 doorslaan. Gedurende 
de regeeringlfxisheiil der Commune hield hij zijn 
werklieden aan bun [dicht en werd eeu bewl van 
gevangenneming tegen hem uitgevaardigd. Tijdig 
verwittigd, gelastte hij een ondei-.iatdsche inspectie 
SU langs wegen, waar hij slechts trouw en eeibied 
kon aantreffen, bereikte hij gemakkelijk de omstreken. 
Den volgenden dag was hij in veiligheid te Avallou. 

Deu 2H*i' Augustus 1871 benoemde de Academie van 
Wetenschappen hem tot vrij lid. Een naam. geaard 
bij het koijis van deu Waterstaat door deu roem van 
groote eu nuttige werken, ecu veelomvutlende en 
degelijke geest, altijd beginselen u|isporcudc, altijd 
gereed voor hun toepassing, en verhoogd, niet iu 
tie schaduw gesteld, door een stille cn zedige goed
heid, hadden het terugtrekken van zijn mededingers 
cu tic eenstemmigheid van al tie Academieleden 
gerechtvaardigd. 

1 8 Maart 1 8 8 0 . X . 

M A A T S C H A P P I J TER B E V O R D E R I N G DEK 
H O U W K U N S T . 

A F D E E U N U ' S - G R A V E N H A U E . 
Vergadering van 1 8 Maori I S 8 0 . 

De Voorzitter deelde in desevergadering, door 3 1 
letlen bijgewoond, mede, dat tie heer 11. Itciudcrs ont
slag had genomen als liestuurslid. Hij schetste tie 
vele verdiensten van dien heer als Secretaris cu was 
tie tolk van hel leedwezen der Vergadering over dit 
besluit. 

Na voorlezing en goedkeuring der notulen, werd 
medegedeeld, dat op de beide tloor tie Afdeeling uit
geschreven prijsvragen waren ingekomen vijf ant
woorden , als: 

twee voor die van eene nkamerwaiidlretiiumeiiiig" cn 
drie voor die van een "hek van gesmeed ijzer voor 
dan ingang eener vi l la" , 011 dal ter beoordeeliug van 
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deze antwoorden, ingevolge art. 4 der Prijsvragen • 
is benoemd eene Jury van vijf bouwkundigen. 

Na de aanneming van twee nieuwe leden, hield 
de heer Leftbre eene voordracht over een nieuw 
spoorwegrijtuig-noodsignaal. Nadat door spreker 
eerst het lijusignnul was verklaard — namelijk eene 
over ile wagens gespannen lijn , die bestuurd wordt 
door den ubservateur in deu achtersten wagen — 
met de verschillende daaraan gebrachte verbeteringen, 
besprak hij de obscrvatiespiegels op zijde en boven 
den eersten wagen. 

Spreker deelde mede , dat de Minister van Water-
staat een onderzoek beeft gelast naar de voiligheids-
signulen. Daarna schetste hij zijne uitvinding, 
die oorspronkelijk bestoud uit eene boven den wagen 
uitspringende roode vlag. Uit uitspringen werd ver
oorzaakt dooi' het trekken aan een in den wagen 
zich bevindenden knop, of door het verbreken vau eeu 
ruitje , terwijl aan dien knop een (luitje was verbonden. 

Hit is thans verbeterd. Aan de buitenzijde der 
wagens bevindt zich een klein ijzeren kastje. Wanneer 
men nu aan een ring binnen den wagen trekt, springt 
het kastje open, wordt er een rood vuur ontstoken 
en ontplooit zich eene roode vlag ter lengte van 
ongeveer '2'/, meter. Dit roode vuur wenschte de 
uitvinder nog te vervangen door eenige roode vuur
ballen , die ongeveer 30 meter hoog zouden worden 
opgeworpen. 

Met veel belangstelling wenl deze voordracht aan
gehoord , evenals de door denzelfden spreker vertoonde 
koppelstukken met samengestelde bajonetsluiting voor 
water- en Itoomlekhngeu. 

Verder werden de door de Maatschappij voorgestelde 
vragen door de daartoe benoemde commissien in be
raadslaging gebracht, met dit gevolg, dat vragen 
1 en 3 zonder debat, vraag 2 met eene wijziging der 
conclusie en no. 4 na gehouden debat, met meerder
heid van stemmen werd goedgekeurd. 

De behandeling der overige vragen werd door bet 
vergevorderde uur uitgesteld. 

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-Indié zijn de volgende beschik
kingen genomen: 

benoemd: bij deu Waterstaat enz.: tot ingenieur 
2e klasse S. J. G. vau Overveldt, vroeger die be
trekking bekleed hebbende; tot ingenieur 3e klasse 
de adspirant-ingenieur A . Ch. Nieuwenliuys; — bij 
bet Kaïluster: tot adjimct-latidnieler 3e klasse, de 
ambtenaar op wachtgeld D. Hollander, eu 11. E . 
van Dijk, W. C. M u l , W. 11. It. Bake, I. D. C . 
Wolterbeek, A. A . Bertung, J . F . C. Schram, A . 
van der Wauy en M . C. Muller; — bij de fabriek 
voor de Marine en bet stoomwezen te Soerabaia, 
tot ingenieur 2e klasse A . J . V. Giesbergei ; tot 
machine-opsteller A . W . Boodt; 

bij den dienst der Stautsspooricegen: gepluatst: 
op hel hoofdbureau te Buitenzorg, de benoemde 
hoofdingenieur sous-chef H . G. Derekx; en betast: 
met den dienst van chef van de lijn Mndiocn—Bli-
tar—Soerabaia. de hoofdingenieur J . K . Keui|>ees; 
met den dienst van chef der werkplaats te Soerabaia 
•-ii chef-werktuigkundige , de adjunct-ingenieur-werk
tuigkundige le klasse ' l 'h . M . l i . Keulemans. 

— Hij het Departement van Waterstaat is een 
ontwerp van wet iu liewerking ter verzekering aau 
de provinciën Friesland, Groningen, Drente en 
Overijsel van dezelfde kanalen, die volgens het ten 
vorigen jare ingetrokken ontwerp aau die gewesten 
ten guede /ouden komen. 

— he lulspirant-ingenieurs voor den scheepsbouw 
iu Üost-Indie II. C. Pennink en J . II. de Heer zijn 
van hun detachement aan de marineweif te W i l 
lemsoord ontheven, teneinde zoo spoedig mogelijk 
naar Indie te vertrekken. 

— De jaurlijksrlio prijsuitdeeling der Ambachts
school heelt den 2") de/er op plechtige wijze plaats 
gevonden, waarbij bet woord gevoerd werd dooi
den Voorzitter Mr. W . Wintgens. 

— De Minister van Bhinenlandsche /aken beeft 
benoemd tot udsistenl bij het onderwijs in de water
bouwkunde uun de Polytechnische School te Delft 
den beer t'. L . M . Laiiibn*chtsen, civiel-iugeiiieur 
te Arnhem. 

— De voordracht voor de met primo Mei vacee-
rende betrekking van dijkgraaf der Kriui[«enerwaard 
bestaat uit de heeren: C. Iloogeudijk Dz. te Ouder
kerk aan den Usel (aftradend); G . Vonk Jz. te idem ; 
L . Kouij, li- Krimpen aan den Usel. 

A m s t e r d a m . De koninklijke labriek van was
kaarsen geeft over 1879 een dividend van 5 ' / , % 
en heeft / 75.000 op de gebouwen afgeschreven. 

R o t t e r d a m . Naar men verneemt /uilen do 
aannemers der wei ken aau den Hoek van Holland, 
voorloopig voor een jaar , met het grootste deel 
vau hun materieel naar Duinkerken gaan werken, 
en hebben zij aanbiedingen gedaan om vast werk 
voor vijf achtereenvolgende jaren aldaar ann le 
nemen. 

Een der /i-esln-pbooten en zeven hopper-barges 
van de heeren Volker Sc Hos zullen weldra naar 
Ostende vertrekken, om aldaar aan de havenwerken 
dienst te doen. 

M i d d e l b u r g . In hel prachtige stadhuis alhier 
werd Vrijdag 19 dezer eene tentoonstelling van 
schildert jen op plechtige wijze geopend; zij lelt 103 
nommers, uitsluitend van Nederlandsche en Belgi
sche meesters. 

U t r e c h t Dc jury, ter beoordeel ing van de der
tig ontwerpen, ingezonden voor het vervaardigen* an 
tic bron/en deuren iu het westelijk portaal van den 
beroemden duin te Keulen, heeft aan het ontwerp 
van den lnvr F. W . Mcngellierg alhier een der 
beide tweede prijzen van 2000 mark, welke waren 
uitgeliiofd , toegekend. De andere tweede prijs werd 
door den heer A . Schwenzer, te Weenen, behaald. 
De eerste prijs van 5000 mark wenl niet verleend. 

H a a r l e m . Hij den Ruud is eeu voorstel i ge
komen vau het Dagelijkscli Bestuur om voor 10 mi/7 

aandeelen te nemen in den ontworpen spoorweg van 
hier uaar Zand voort. 

Dordrecht. De hoeren J , van der K locs alhier 
en F. Louis te Brussel hebben vergunning gevraagd 
voor tien uanleg van een paardenspoorweg, van het 
siioorwegstntion alhier naar het 's-Gravemleelsche 
veer en van «laar langs den ringdijk naar Putters-
hoek en verder over Maasdam en Cillaarshoek naar 
Strijen. De Hoeksehewaard zuu hienloor al veel 
gebaat worden, vooral zoolang tie bouw eener brug 
nog tot het onzekere behoort. 

— Den S5aten dezer maand werd alhier een bui
tengewone vergadering van aandeelhouder! der Ne
derlandsche Zuid-Ooster-S|(Oorwi'gmantschappij gehou
den tot wijziging der statuten. 

De voorstellen tier Directie, in verhand met detc 
sluiten loeiiittg van 8 millioen gulden, nog benoodigd 
voor de voltooiing van den spoorweg, werden met 
25 tegen 7 stemmen aangenomen. Alleen Mr. W. 
Fruiicken en Mr. H . Baige, de laatste als vertegen
woordiger der gemeente Nijmegen, stemden tegen. 

Schiedam. In de laatste raadszitting wenien 
de adressen om concessie voor den aanleg van tram
ways aangehouden, in afwachting van nadere stuk
ken, nadat de voorzitter mededeeling gedaan bad 
van tie deswege door burgemeester en wethouders 
aan de Itegeering uitgebrachte gunstige adviezen, 

Wageningen. In de laatst gehouden raadszit
ting wenl een verzoek behandeld van concessiona
rissen voor den stoomtramweg van bier uaar Ede 
over het gebruik van gemeentewegen; daaruit bleek 
dut de NedeiIninlsclie Rijnspwtwcg-iiiaatschapptj de 
lijn voor eigen rekening cn risico zal exploiteeren en 
dat zij vóór 1 Augustus e. k. gereed moet zijn. 

G o u d a . De Baad verleende met algemeene stem
men vergunning tot het plaatsen van hel Hontinans-
moniuiieiit iu het plantsoen. 

— Aan de heeren T. de Meulmeester te Dells-
baven c. s. is door den Minister van Waterstaat te 
kennen gegeven, dut nadere gegevens wonlen inge
wacht alvorens te beslissen op de aanvrage om con
cessie tot het leggen van een stoomtramweg tusschen 
Hoscndual eu Brouwershaven. 

Dussen. Tegen het ontwerp voor den aanleg 
van tien spoorweg Zwaluwe—'s-Hertogenbosch zijn 
door het Gemeentebestuur bij tien Minister eenige 
bezwaren ingebracht, waaraan o. a. te gemoet ge
komen kun wonlen door het bouwen van eene brug 
voor voetgangers en voertuigen naast de spoorweg
brug. Op grond vau den bekenden .weerzin der He-
geering om bruggen voor het gewone verkeer naast 
dié vau den spoorweg te leggen, kan men zich ver
zekerd houden, dat dit verzoek niet zal worden inge
willigd. In het buitenhuid is men eeue andere 
gedachte toegedaan en tal van bruggen «Henen voor 
gemengd verkeer; alleen in het waterrijke Holland, 

waar de liehoel'to zich sterk doel gevoelen . wordt 
dit tegengewerkt tot groote verwondering van idle 
vreemdelingen, die ons land niet een besoek vereeren. 

— In het nummer van 20 Maart j l . van het 
Aan!rijkskundig Weekblad (nieuwe serie) outlet- re
dactie van Dr. G. 1. Dozy komt etui artikel voor van 
tien ingenieur J. M , Telders te Oosterbeck over de 
verbetering van den waterweg van Amsterdam naai
den Hijn , waarin eenige ontvveijien besproken wor
den. Het plan van den beer Kallf, directeur tier 
publieke werken te Amstenlam, woidt gunstig be-
oordeeld, wijl daarin eene gelukkige schrede gedaan 
is op den weg om sluizen eu bruggen, de natuur
lijke vijanden van een kanaal, zooveel mogelijk te 
ontgaan. Het wekt bevreemding dut de gekoppelde 
sluis, die volgens dat ontwerp te Driebergen gebouwd 
zon wonlen, niet nader besproken wordt, want brug
gen en sluizen mogen hinderlijk zijn, de last van 
een gekoppelde sluis weegt voor de scheepvaart bij
zonder zwaar. 

Varia. 
Leien. De heer Maurncné heeft bevonden, dat 

leien van goede hoedanigheid geen koolzure kalk of 
slechts sparen daarvan bevatten, terwijl die van ge
ringe hoedanigheid, gelijk b v. de leien van La-
vagna, bij Genua, tot 53.7"/ 0 koolzure kalk kunnen 
bevatten. 

Condensors van hardglas. Volgens proeven 
van Decretet biedt het hardglas een veel krachtiger 
weerstand aan bet doorstroomeu van de electriciteit 
dan bet gewone glas. H i j , die deze opmerking ge
maakt heeft, paste ze het eerst toe op de ver
vaardiging van leidsche-flesschen die , onder overi
gens geheel gelijke omstandigheden, veel zwaarder 
geladen kontien wotden dan de tothedeu gebezigde. 
Gelijk de heer Beoquerel in dc Académie des Scien
ces in het midden bracht, zou dit feit van groot 
gewicht kunnen worden, als men erin slagen mocht 
buitengewoon dunne en geschikte condensors te ma
ken , waardoor eene aanzienlijke uitwerking verze
kerd was. 

Artesische putten. In Algerië heeft de Genie 
sinds lang werkplaatsen van groodpsjjan opgericht, 
die in de woestijn artesische pullen gaan boren. Den 
Ssten Januari j l . heelt een dezer Ateliers, onder de 
bevelen van den heer Jus, van den luitenant Bourrot 
en van den sergeant Clot tu , nabij de oasis M ' . 
Raied, op ongeveer vijf en zeventig meter diepte, 
een waterbekken aangetroffen en er een straal uit 
doen opspringen, die tweeduizend driehonderd liter 
in de inttiiiul geeft. Met eeu feest werd deze nieuwe 
fontein, die Ain-Charara gedoopt werd, ingewijd. 
De oasis M ' . Ilaied ligt honderd zeven kilometer ten 
zuiden vun Biskra; zij bezit ongeveer vijf en veertig 
duizend palmboomen, die groeten en zich vermenig
vuldigen door het water van vijftien artesische put
ten, waarvan acht geboord door de Franschen en 
zeven door dc Arabieren. Op alle punten der Sa
hara, waar het water zich vertoont, verschijnt de 
plantentooi, zoodat binnen zekeren tijd de/e uitge
strekte woestijn, tengevolge van vermeerder ing der 
artesische bronnen, met boomen en oogsten zal kun
nen worden overdekt. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 
Ulnadag, SO Maart, 

fcfur, te 10 uren, door den architect A. Verlegh, 
bij J . C. van Boekhoven: het afbreken vau een schuur, 
stalling en 2 woningen cu het opbouwen van 6 bur
gerwoningen met poort eu touwertj. 

• i . i i i i ' i i i i i . , i , i« 11 uren, door don keurmeester van 
het Kroondomein, Rentambt Roscndaal, in Ds Gou
den LoeuW: het doen van vernieuwingen en herstel
lingen aan de gebouwen en getimmerten van twaalf 
bouwhoeven onder de gemeente Diutcioord. 

i 'unireriM . te 12 ureu, dooi het gemeentebestuur: 
het vergrooten van den paardenstal bij het Veerhuis 
tc Papend recht, 

Leeuwarden, te I uur, door het ministerie van wa
terstaat enz., aan het gebouw van bet prov. bestuur: 
ccnigc huiteugew. werken ann «ie Friesche sluis tc 
Zoutkamp. Raming /"S80. 

l i n t i i i , tc 2 ureu, door dc Maatschappij tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aan het centraafburean: het 
maken van eeuige wijzigingen in dr werkplaats op het 
station Maastricht. Raming ƒ 1800. 

Weenadag, ai Maart, 
Nijmegen, te 10 uren, op het hureau der genie: 

het éénjarig onderhond lo. der kazernegebod wen enz., 
2o. van de werken tc Nijmegen. 

Zwolle, te LO uren, in Oiléou: liet eenjarig onder
houd der kazerne- en undere gebouwen en werken 
aldaar. Raming / 1050. 

/ .mien, te 11 uren, tloor W. [Uoken: het amovee
ren vau het perceel in de Barlheeze B 186, en daar 
bouwen van een woonhuis. Inl. bij den architect J . 
Uilerwijk Wz. 

'a-Hage, tc 11 uren, door het ministerie van water
staat enz.: het wegruimen vau een in de Boveu-Moas, 
finder Linden, gezonken vccr[Kint. 

tmaterdnm, te 11 urea, in het gebouw Natura 
Artis Magistra: lo . het. maken van con ntpiarimnge-
bouw op de beslaande gemetselde fundatie; 2o. tiet 
leveren van de benoodigde hardsteen- en zandsteen-
werken voor deu voorgevel van dat gebouw, l u i . bij 
den arch. G. B. Salm. 

'a-Hage, tc 12 uren, door het miuistcrie van water
staat enz., ten dienste der Staatsspoor wegen: het 
maken en stellen van den tweeden bovenbouw voor 
dc brug over dc Linge tc Gcldcrmalseu. Raming 
/ H ó . 2 0 0 . 

'•-Hage, te 12 uren, door het ministerie van Justitie: 
de levering van verschillende artikelen voor de Rijks 
gestichten Ommersohani cn Veen huizen. 

li ran ingen, te 12 uren, door den ontv. der reg. 
en dom., iu het koffiehuis De Unie: het slechten van 
de bastions 3—5, het dempen van liet Zuiderdiep en 
van een perceel water cn het aaa leggen van banen 
eu wegen op voorm. vestinggronden. 

Zwalle. te 12 uren, iu Dc Zeven Provinciën: de 
verhooging en verzwaring van tie dijken langs de Socst-
wetering in Salland. 

Utreen*, te 12 uren, door de directie tier Nederl. 
Rijnspoorwegmaatschappij: het maken van een lokaal 
voor warm waterstoven enz, on het station Arnhem. 

Alkmaar, to 1 uur, in ' i ' ivol i : het houwen van ccne 
kunstboter fabriek voor J . A . van don Bosch & Zonen. 
Inl. bij den arch. Du Croix. 

Amvterdam, te 3 uren, voor Huygons A Van Gel 
dor, in hel Café Belvedère: het bouwen van een fa
brieksgebouw met fundcering voor dc werktuige::, be
nevens eene ketelmakerij en een dircciiegc bouwt je Op 
een terrein aau dc Vogelwijkslanden tegenover Am
sterdam. 

Grauw, le li uren, door het gemeentebest.: het maken 
van 50 M 1 bezettingsmuur van Vilvoordsche steen, 
en van 205 M ' puinglooiing, ter verbetering van de 
haven te Paal, 

Warfum, tc 3 ureu, bij Nipper us; het bouwen eener 
hecrcubehiiiziiig voor Mr. A . J . de Vries. Inl . bij den 
arch. A . Klazes Bijlsmu, aldaar 

tirenlngen. 's av. 8 ureu, door B Nicssen, bij S. 
Griutlman: het afbreken eener behuizing eu hel bouwen 
van een pakhuis met burgerwoning aan het Bot er diep, 
aldaar, i n l . bij den arch. A . Lniit ing, aldaar. Aanw. 
30 Maart, te 10 uren. 

Haarlem, door don architect S. Koog: het bouwen 
van een blok van 10 woonhuizen, op een terrein aan 
de Leidschovaart aldaar. Teekening ligt in het logem. 
Lion d'Or, aldaar. 

Voor 1 April IHSO. 
'a-Hage, bij burg. en weth.: tie levering, het stellen 

en ged, een jaar onderhouden van eeu stoompomp-
werktuig met toebehooreu, ten dieuste van de 's-Gra-
venhaagschc duinwaterleiding. 

Oeaderdag, 1 April. 
Uevenler, te 10 uren, door hot gemeentebest.: bet 

verven der gevels van het woonhuis voor den direc
teur der gasfabriek. 

'a-llage, tc l i uren, in de Normaalschietschool: 
l o . het éénjarig onderhoud van de kazernegebouweu 
enz. en van de werken; So, eeno verving van lomer-
nogebouwen enz. te 's-Hage. 

Hreda, te II uren, door den nrch. J . M.Marijncu, 
namens L . du Rois, bij J . II. Kwisthout: het bouwen 
van een woonhuisjc aan de Oude Vest aldaar. Aauw. 
30 Maart, te 1' uren. 

Henaden, t e i l uren, iu Het Wapen van Amsterdam: 
het ééujarig onderhoud van de werken aldaar. 

Elerlkxer, tit 1 uur, aan 's Lauds Kamer: de leve
ring vuu 13,285 scheepstons Doorniksehe-, bazalt- of 
andere stortsteen. 

••Hearli, tc 1 uur, aan het geb. vau het prov. be
stuur: het herstellen eu gedeeltelijk ophoogen van het 
gedeelte weg van 's-Boscü naar Klein-Deuteron vau 
den prov. weg 's-Bosch—Drutien. Rnming ƒ 12,fi00. 

Arnhem, te 1 uur, door den burg.: het verbeteren 
en onderhonden der wegen, singels, pleinen cn voet
paden in dc gemeente. 

Haarlem, te 2 l, ' t uren, door bet ministerie van wa
terstaat enz., aan het geb. van het prov. hesttiur: 
het voorzien der boorden van het Noorahollandsch ka-
naai,ia4pero. Raming: resp. ƒ7400, ƒ11,000, /7700, 

/ M n ) ; 2o. het verdiepen van eenige gedeelten van idem. 
Raming f 40,000. 

Haaaelt, door het bestuur van het 2e dijksdistrict I 
in Overijsel: de levering van 30.HOO tuinpafen. 

VHage, in de Normaal-schietschool: lo . het één- I 
jarig onderhoud van de kazerncgebouwen en van de I 
wei ken, 2o ccne verving fan kazeriiegeboiiwen , aldaar. | 

Brenlngen, 's av. 8 uren, door L . Alberts, in hot j 
Hotel-Friesland : eene aanzienlijke verbouwing van zijne J 
winkelbehuizing uuu deu Carofiewcg. j 

Helnheiiazaiid, door het geiuei-ulcbest.: l o . het ver
straten van ong. 140 str. M . j 2o. het vervoer van 
p. m. 65 V 1 onderhoudsgrint 

Vrijdag, 1 April, 
disuda, le II uren, in Ar t i -Lcg i : lo. het éénjarig 

onderhond der knzerncgcboiiwen aldaar; 2o. idem der 
idem te Schoonhoven. 

UliiriKNiad, te 11 uren, in deOranje-societcit: het 
éénjarig onderhoud lo . van de werken, 2o. van de 
kazeriiegnbonwcn aldaar. 

Waalwijk, te 11 uren, door burg. en weth.: het 
gedeeltelijk herstellen en vernieuwen tier houten be
schoeiing langs d« westzijde der haven to Waalwijk 
enz. Aanw. te 8 uron. 

Uein, te 12 ureu, tuu behoeve der nrL-slapcl- en 

constructiematrazijiien: de levering van 1000 K . G , ko
perplaat dik 0.0009 M . , 1000 K . G . mcssingplaat dik 
0.0005 M . , 3000 K . G . idem dik 0.0013 M . on steen 
kolen. 

Crenlngen, te 12 uren, door het. prov. bestuur: 
het verdiepeu vau hel, Oltlehoofdselie kanaal, van hel 
Adnarderdicp tot het einde der haven tc Oldehove. 

•Hemen, tc 12 uren, door burg. en weth., bij K . 
Pereboom: h.-t bouwen van een raadhuis met dokters
woning, bij Diemcrbrug. 

Alkmaar, ie 12 uren. in Dc Toelast: het maken 
van eeu hazaltmuur, ter lengte van 85 M . voor het 
waterschap Uitwaterende Sluizen ent. 

*•>.-«dillenburg, te 12 ureu, do ir het. gemeentebest.: 
de inrichting van een gebouw tot schoollokalen. 

z m i t i i . te fi uren: iu de Nieuwo Sociëteit: het 
amoveeren van een perceel in de Beukerslraat E 310 
en wederopbouwen lot woon- en winkelhuis. Inl. bij 
den arch. P. J . de Bruin, aldaar. Aanw. 30 Maart, 
te 5 uren. 

Haardplaat, tc ft uren, bij I. de Blaauwe: het 
bouwen van eene landbouwschuur, op de hofstede be
woont! door Renterghem, te Biorvliet. 

tirenlngen, 's av. ^ uren, door J . Singer, bij Bak
ker: het afbreken van het dak eener behuizing, voor
gevel enz. en het nmkou cener winkelpui, voorgevel 
cn bovenwoning in de Poelnstrnat O 19. Inl . hij tic 
arch. K. & BL Iloekzcmn. Aanw. 110 Maart, to 11 uren. 

Zaterdag, 3 April. 
MI-MM-i.ckkci land , to 11 uren, door burg. cn weth.: 

het maken van een bijgebouw on het oanbrengeu van 
belangrijke veranderingen en herstellingen ann de le 
openh. school aldaar. Inl . bij den bouwk. A.den Boer, 
tc .Niouw-Lckkerlaud. 

Berdreeht, te 11 uren, in het Hotel Bellevuc: het 
éénjarig onderhoud van de werken en gebouwen enz. 
aldaar. 

Uthallen, te 1 uur, floor tie commissie tot uitvoe
ring der dichliiigswcrkou: hel maken van een nieu
wen waicrkeerendeu dijk langs deu linker Miiasoever 
onder tie gemeente Oijen en Lithoijen, tot herstel van 
dc iu den afgeloopen winter nabij Driehuizen gevallen 
doorbraak. Aanw. in loco Donderdag 1 Apr i l te 11 
uren en op den dag der besteding te 9 uren. 

Mrhageu, door liet bestuur van dc baane en den 
polder Sf.'hiigen: lo. het tot grintweg maken van een 
gedeelte van den Tolkerdijk, lang p. m 1645 sir. M . ; 
SO. straatwerk ter lengte van 40 M . Inl. bij den op
zichter l). Roggeveen. Aanw. tc 10 uren. 

Maandag, g April. 
Breda, te 11 uren, door W. van Tets, in De Beurs 

van Breda: het leveren en plaatsen van p. in 2300 
K . G . gegoten-ijzeren kolommen en roosters cn p. tn. 
22,000 K.G. gesmeed eu geplet lmlk :jzer. 

Rijaeard, tc 11 uren, bij 1'. Labriju: het houwen 
eener bouwmanswouiiig, met atineic schuur. Inl. bij 
C. Knrsseboom, nlihar. 

Hakkuni, te 11 uren, in De Prins: het hersiellcn 
van eenige werken aan de zeewering van Wonseradeels 
Zuidorze'cdijkeu. Aauw. ;j A p r i l , door den dijUopzich-
ter A . Kool , to Gonst. 

Helder, tc 11 uren, in Tivo l i : het éénjarig onder-
boud vuu de werkeu en dc kazerncgebouwen Je Helder 
eu n|i Teasel. 

'••Hage, te l l 1 ; . uren, door het min. van water
staat euz., aau bot geb. vau het prov. bestuur: het 
bezinken en bestorten van dr Westernol aan den Oude-
laudschen zeedijk op Gocdoreedc. Raming /"SS.lOO. 

Illnadag, O April, 
laten, te 12 uren, door het ministerie van water

staat euz., aan het gebouw van hot prov. bestuur: 
het houwen van eeue ijzeren draaibrug over de Drent-
sehc Hoofdvaart ter vervanging der oude Dieverbrug. 
Aauw. 30 Maart. R a m i n g / 5345. 

'••Hage, te 1 uur, aan het ministerie van Jnstitio: 
hol leveren van hout, mctselstceneii, metsel- en pleis-
terspecién, bazalt cn keien, tegels ea pothuizen, verf-
stoflen en gereedschappen aan dc gevangenissen te 
Leeuwarden, nabij Leiden, to Hoorn, te Rotterdam, 
te Alkmaar, nabij Doetinchem en aan de Rijksgestich-
tcn Ommerxchaus en Vecuhiiizen. 

* i i ' i . . te 2 ureu, door deu urch, J . Beuysscn, bij 
W. Thomassen: bet bouwen van een heereuhuis voor 
Hermnns-Schey. 

/ .wolh- , bij den secretaris-thesaurier der Overijs. 
Kanaalmaatschappiji het maken en inhangeu van 2 
nieuwe sluisdeuren in het boveuhoofd der Pothoofd-
sluis te Deventer. Inl . bij deu opz. ƒ, Veruimmeu, 
tu Zwolle en den adj.-opz. H . Rietberg, te Raalte. 

Waenadag, 1 April, 
tirenlngen, te 10 uren, in hot Hoofdwachthuis: het 

éénjarig onderhoud der kazerne en andere gebouwen 
en werken aldaar. Raming / 3800. 

Hoorn, te 11 uren, in 't Hotel Dc Doelen: bet 
éénjarig onderhoud van de kazernegebouweu ene. aldaar. 

'a-Hage, tc 12 uren, door het ministerie vau water
staat enz.: lo . het onderhouden van eenige werken 
van- eu bij den Staatsspoorweg to Amsterdam (spoor
weg Nieuwediep—Amsterdam). Inl. bij deu hoofdin
genieur te Amsterdam. Aanw. 30 cn 31 Maart, te 11 
uren. Raming ƒ 7 5 9 0 ; 2o. het maken, leveren en op
stellen van eeue draaischijf van 13 50 M . middellijn 
op hot goederonstation iu de Stadsrietlnnden te Am
sterdam Raming /470O; 3o. het lerereu van beslagen 
eikenhout voor wissels eu kruisingeu op het goederen-
station in de Stadsrietlandcu tc Amsterdam. Raming 

f 26,700; !<>. het onderhoud van bestratingen en stei
gers te Amsterdam (spw. Nieuwediep—Amsterdam). 
Aanw. 30 en 31 Maart, tc 10 uren. Raming /12.030. 

Bergrn-ap-Zeem, te 1 uur, door burg. en weth.: 
de leveriug van ÏOO.IXJO Quenastkeien, retouches, 
halfvlak be hakt. 

Hoorn, te l ' . j uren, door liet gemeentebest.: de le
vering van 100.000 Waalstraatklinkers, 300 stère rood-
sand, 100 stère 6jue grint. 

Retterdam, te 2 uren, door den arch. J . C. van Wijk, 
in De Romein: het bouwen van eeue villa aau deu 
West zeedijk aldaar. Aanw. 31 Maart , te 11 ureu. 

Lemmer, ter secretarie vau Zeveii-Grietonijeii-cu* 
Stad-Slooten: de levering van 9 perc. grenen palen 
cu 1 perc. gordingen. 

Banderdag, H April. 
Holaward, te 11 uren, door het'gemeentebestuur 

van Wouseradeel: lo. het maken van een kunstweg 
van Wous naar Pingjum; 2o. het maken van pompen 
en beschoeiingen, ten dienste van dien weg. 

Waarde, te II uren, voor het cal. waterschap Waarde: 
hel herstel, de vernieuwing en éénjarig onderhoud van 
de sarde-, kram-, rijs- cn steenglooiiugwerken. 

Arnhem, te 12 ureu, door het prov. bestuur: l o . 
oonige vernieuwingen eu herstellingen in het iuweu-
dige dur prov. gebouwen te Arnhem in '80; 2o. het 
van-biiiten-verveu der prov. gebouwen te Arnhem in '80. 

•ud-Belerland, te 3 uren, door den arch. Fop 
Smit, in De Oude Hoorn: hot afbreken en wederop
bouwen van de bouwmanswoning „Zwanenburg", gem. 
Mijushcerpuland. 

Zaterdag, lu April. 
«nulrrdam, tc l o ureu, oi> het bureau der genie: 

lo . het éénjarig onderhoud oer werken aldaar. Ra
ming / 2200 : 2o. idem der kazerncgebouwen nldaar. 
Raming ƒ 6300. 

Weerden, to 10 uren, in .ie Laz-iuc: het éénjarig 
onderhoud der werken ea kazerne ge bon wen enz. to 
Woerden ou tc WicrikerschauB. 
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Lelden, te 11 urou, op het bureau der genie: lo . 
liet éénjarig onderhoud van do vuzeruegebouwen ens.; 
^o. eone verving dier gebouwen te Leiden. 

• s l v e t r l , te 1 uur, door burg. eu weth.: liet ma
ken dor aardebann en liet met klinkers bestralen van 
,.cn gedeelte der Gijzelschestraat, l a n g l l ' H ' M . Aanw. 

Apr i l , te 1 uur. 
Maandag, 11 April. 

•-Rage, te l l 1 / * uren, door het ministerie van wa
terstaat enz. aan het gebouw van hot prov bestuur: 
|o. het uitdiepen van een gedeelte van deu Holland-
,chc-IJsel. Raming / 2280; 2o. hel leveren cn in
hangen van 2 paar deuren in de schutsluis hij het 
Kijksstoomgemaal tc Stoeneuhock. Raming / 4480. 
JYUIIW. van beide 7 April . 

Kampen, tc 1 uur, door het gemeentebestuur: bet 
iken cener bedijking op do Msndjcswaard. Aanw. 
Apr i l . 
Middelburg, te 1' . ureu, door burg. en wetli : het 

veranderen van de sohool voor meisjes op de Haring-
plaats in eene middelbnre school voor meisjes, het 
bijbouwen van één schoollokaal enz. Aauw. 3 eu 8 
April, telkens te lO'/j ureu. 

Ntelwijk, in don poldorraadkamer van Stolwijk: 
het reconstruooren van het bovenscheprad-stoomgemaal 
e Gouderak tot een voor directe waterontlasting door 
alddel vnn hovclcentrifugnnlpompen. 

Illnadag, 13 \prll. 
Ameraraart, te 10 uren. iu dc Soc. Amicitin: lo . 

het éénjarig onderhoud der kazerncgebouwen enz. 
sldasr; 2o. idem der werkeu in dc Grebbe-linie on de 

uit- in de Neder-Beiuwe. 
tiorini-ii i ' i i i , te 10 uren, op het bureau der genie: 

het maken vau een bomvrij wachthuis in de batterij 
Op den spoorweg Dordrecht-Elst, nabij don Dicfdijk. 
Aauw. 9 A p r i l , te 12 uren. R a m i n g / öi.OOO. 

Lent, te 12 uren, door kerkv. en notabelen der 
erv. gem. bij A. Aronds: het bouwen vnn een huis. 

Aanw. 2 uren vóór de besteding. 
Donderdag. I3> April. 

Itrechl, te 10 uren, in hit gebonw voor K.eaW.1 
het ééu ja ig onderhoud van: lo. kazernegebouwen enz. 
te Utrecht; 2o. werken te Utrecht eu omliggende for
ten; 3o. werken in do stelling vnn Honswijk en te 
Vreeswijk; 4o. werken te Wijk-bij-Duurstede er. van 
daar tot Odijk. 

Helder, te 10 uren, door den ontv. der reg. en dom. 
ts Teasel, in het 8tatiouskofllehuis: het graven van 
jifwnteringslooten op Tcssel. 

Amaterdam, te 11 ureu, aau hut Koloniaal F.tablis-
scmeut: de levoring van verschillende benoodigdheden, 
in 51 perceelen. 

Haarlem, te 2'/j uren, door het ministerie vau 
waterstaat enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: 
lo. het leveren van brik en alortstecn voor de Held. 
zeewering, in 2 perc. Raming resp. ƒ8800 eu /8140; 
-lo. het doen van diiinbeplantingen enz., in 3 perc. 
Kaming resp. / 6000, / 9500 eu / 7500. 

Vrijdag, to April 
'••Bearh, te 10',', uren, door het ministerie van 

waterstaat enz., nan het gebouw van het prov. bestuur: 
het veranderen in steen glooiingen vsn de rijseu noven
en benedenvlengels der sluizen no. 9, S en i op dc Zuii l-
W.liemsvaart. Aauw. 12 Apri l . Raming f 2500. 

Leeuwarden , te 1 uur, door het prov. bestuur : het 
gedeeltelijk vernieuwen der vaste brug met waterkee
ring, gen. de Littenserzijl. bezuiden Wommcls. Iu l . 
hij deu prov. ingenieur, cn hij den opzichter G. Schut
ten, te Harlingen. Aanw. 8 Apri l . 

Waenadag, SI April. 
'a-llage, te 11 uren, door het ministerie van wa

t e r r a t enz.: het doen van eenige werkeu aan het ge
bouw gen. „het Stadhouderlijk Kwartier", te 's-Hage. 
Aanw. 6 Apri l . Kaming / 3G.500. 

Lemmer, door het waterschap Zeven-Grieteuijon-en-
Slad-SIooten: bet verhoogen en verzwaren van deu 
zeedijk teu oosten lamster hoek, over de lengtu van 
1000 M . Raming f 124,000. 

u i t . 1 7 April. 
'a-Hage, te 1 uur, door het ministerie van linan-

cién: bet driejarig onderhoud van-, benevens eenige 
herstellingen aau het gebouw van het kantoor van Uo 
hyiHitheken en het kadaster te 's-Boscb. Aanw. 20 
Apri l , te 11 uren. 

Waenadag, 1H April. 
'a-Hage, tc 12 uren, door het ministerie van water

staat enz.: het maken van de landhoofden en pijlers 
vau dc brug over de Bencden-Merwede te Bonuhoek. 
Inl. bij den eerstaanw. ingenieur L- J . Kespers te 
Gorinchem. Aanw. 19 en 20 Apr i l , te 11'/, ureu. Ra
ming / 981,000. 

• p later le bepalen dalum. 
I'lthulzen, door het waterschap De Laiiwerpolder: 

het leggen van een kapitalen zeedijk met opdijken, 
lang p. m. 4139 M„ een duikersluis euz. 

Leeuwarden: het verbouwen der buizing lett. F O 
12, tc Franeker. Inl. bij den arch. J . D. Bruns. 
Aauw. 30 Maart, tc 1 0 ' . uren. 

tmMerdem, floor het bestuur van den Amsterdsni-
mcrpolder: het hardmaken v.m dc wegen iu dien pol
der, ter lengte van ongev. 9000 M . 

Alloop van Aanbestedingen. 
HuMum, 15 Maart: het houwen van eene kunstzaal 

met palmhuis, koetshuis ens. enz. op het landgoed 
„Crailoo"; gegund aan G. Blokhuis, te Bussum. 

Maastricht, 15 Maart: het maken van eeu paal re-
telwerk met steenglooüng langs de boorden der Zuid-
Willeinsvaart; ingek. 12 bilj.; hoogste iuachr. was J . 
vau Geldrop, te Weert, voor / 10,144; minste inschr. 
J . van den Berg, te Stamprooy, v o o r / 8493. 

/.•elen, 16 Maart: de levering van ongeveer 400 
M 1 grint; minste inschr. was W. van Hasselt, tc Nij
megen, a / 1.16* per MP. 

iïaca, 16 Maart: het maken van 13 veestal len in 
schuren eu van een hooiberg, in 'A perc; minste inschr. 
was L . D . van der Linde, te Cortgene, perc 1 / 997 
perc. 2 f 1256, perc 3 ƒ 2210. 

Jubbega-Srhurrga, 17 Maart: het bouwen vau oen 
boerenplaats; ingek. 9 bilj. . als: 
B. v. d. Wijk, te Jabbega-Scliurcga, f 4697 
A. T. v. d. Veen, 

| O. G. Zwaagstra, 
T van Eijk, 
8. W. de Boer, 
H. v. d. Veen, 
J . Visser, 
C. de Vroege, 

idem 
„ idem 
„ idem 
„ idem 
,, idem 
„ idem 
„ idem 
te Bovenknijpe, 

4647 
„ 4626 
„ 4535 
„ 4488 
„ 4455 
„ 4193 
m 3970 
„ 3967 J. L . de L 

gegund. 
«nderdendam, 17 Maart: het vertimmeren van het 

diakeniehuislder Herv. gemeente aid.; ingek. 5 bilj., als : 
ƒ 1887 te Bedum, 

„ idem ,. 1793 
„ Onderdendam, „ 1790 
„ Bedum, „ 1580 
„ Obergum, „ 1558 

Z. Ubels, 
L . Dekker, 
It. Kuzi nga, 
0. Wolthuis, 
•« Veendijk, 
legend. 

"tad-aan~'t Haringvliet, 17 Maart: het bouwen van 
•en schoollokaal en onder wijzers woning, onder beheer 
v ' i " den greb. Fop Smit; ingck. 7 bilj., als: 
B . W. Segbour, to Fijnnard, / 34,993 
H- Langcjan, „ Kralingen, „ 34,074.64 
J. C. Mosterddijk, „ Sommelsdijk, „ 33,000. 

F. Mosselman, tc Middnlharnis, en 
J . Weeda en Zn., „ Oud-Beierland, / 30,900. 

F. W. v. d Houwen, „ Rozonbunr, „ 28,895. 
J . A. Boogaard*, >, Numansdorp, „ 28,740. 
J . Scliocumcijcr, „ Rotterdam, en 

L . Braber, „ Oolgensplaat, „ 28,599. 
Hlnnrn-Herrdljk, 17 Maart: lo. het stéllen en op

leveren vnn een horizontaal werkend stoomwerktuig in 
den Roijnlenpolder; iugok. 11 bilj., als: 
V . R ctschoten cn Houwcns, tc Rotterdam, ƒ 32,200 
Stoomb. Maatsch. Fijenoord, „ idem „31 ,620 
E*-ard, V . Duijlen De Kruijf, „ Dclfshavcn, „ 29,123 
V. Rietschoten en Houweus, „ Rotterdam, „ 2S.6S0 
Gebr. Stork, „ Hengeloo, „ 25.990 
laselburger Hiitto, „ IseeJnurg, „ 25,900 
Van Go -l hein cu ReeJIler, „ Brussel, „ 24,800 
H . Cosiju, „ Gouda, „ 24,650 
Walker. Stront uu V . Dolden, „ Rotterdam, „ 23,726 
II. Oosterbroek, „ Goriaobem, „ 23,377 
Société Anonymc des Forges, „ Gil ly, „ 22,620 

2o. dc gebouwen voor het stoomwerktuig, iugok. 
5 bilj., als: 
J . van der Vlugt, te Dordrecht, f 33,990 
J . Lucas, „ Lage-Zwaluwe, „ 31,500 
A. D. Lucas, „ Zevenbergen, „ 31,107 
C. v. d. Wiel , „ Dubbeldam, „ 30,sno 
W . Lammen, ,, Strijen, ., 26,786 

Velp, IS Mnnrt: hot houwen van ecu woonhuis, 
ondor beheer van den nrch. M . K. Smit; gegund aau 
E. J . N . Steentjes, te velp, voor/4485. 

Bailee, IS Maart: het leggen vau een grintweg van 
Bafloo naar Mensiugcwcer, lang 3550 M . ; ingek. 16 
bilj.: hoogste inschr. was II de Herder, te Et ingc, 
v o o r / 9335; miuste iuschr. A . J- Benninga, te Be
dum, voor / 7656. 

Haarlem, IS Maart: het voortzc'ten der verdedi
gingswerken op het Noorderstrand vau Vlieland ; minste 
inschr. was L . Kalit Kz., tti Sliedrecht, voor/50,700. 

Reeuwjk, 19 Maart: het doen vuu vernieuwingen 
aan-en het onderhoud van g.iueeutewerkeu iu 1880] 
ingek. 6 bilj-, als: 
L . Spreij, te Aarlandorvecn, f 1275 
C. Groenenheij, „ Kccuwijk, „ 1250 
A. van Wieringen, „ Aarlandervcen, „ 1220 
P. van Menseh, „ Gouila, „ 1190 
P. Vormeer, „ Lange-Ruige weide, „ 1189 
H . Strijlaud, „ Kceuwijk, „ 1109 
gegund. 

Middelburg, 19 Maart: het Ijarig onderhout! van 
eenige werken bij de < )udc-l loeve, aan de noordkust 
van Schouwen; ingek. 4 bilj., als: 
J . Viuk, te Nourdgouwe, / 4990 
J . de Rijke, „ Stavanissc, „ 4983 
11. C. v. d. Ende, „ Zierikzee, ., 4950 
S. van Bezuijen, „ Ouddorp, 4900 

tneek . I'.i Maart: |, rt stichteu van eeu fabrieksge
bouw enz. ann de Franekervaart, onder beheer van 
don arch. A . Breunissen Troost; ingek. 10 bilj., als: 
F. Prins, te Sneek, f 9927 
J . Pijkstra, „ Bergum, „ 9124 
C. M . Visser, „ Sneek, „ 8954 
W. v. d. Velde, „ Drachten, „ 8030 
G. Visser, „ IJlst, „ 8543 
P. F . Postma, „ Woudsend, „ 8240 
11. B. v. d. Valk, „ Cuboard, „ 7990 
N . P. Molenaar, » Sueek, „ 79113 
C. S. Schiere, „ Boorubergum, „ 7695 
K . v. d. Schaaf, „ Tcrhoruo, „ 7460 
geguud. 

'•-Hage, 19 Maart: lo. het bouwen van eene direc
teurswoning bij het huis van arrest en provoost te 
Haarlem: miuste inschr. was S. B. Peyra, tc Haar
lem , voor f 4666, 

2o. het lierstelleu en ged. 3 jaren onderhouden vau 
de reclitsgebouweu cn ge van gou issen tc Haarlem eu 
te Breda; minste inschr, waren: a Haarlem: rechts-
gebouw, S. B. Peyra, voor / 1456, gevang., J . Vis-
schcr, te Haarlem, voor / 3 S 6 3 ; h. Breda: rechtsgob., 
A . van der Heijden, te Breda, voor ƒ 124S, gevang., 
A. W. Harthoorn, idem, voor / L803. 

Graningen, 19 Maart: het afbreken van het dak 
eener behuizing met gedeeltelijk voor-en achtergevels 
enz. en het maken vau twee bovenwoningen op eeu 
perceel in tie N . Jausstraat, onder beheer der archi
tecten K. ea II. Hoekzeiua; onderhands aangenomen 
voor / 2615 door L . Vogter, tc Groningen. 

Uemert, 20 Maart: tie vergrootiug der machinale 
klomprnfabriek te Bcek-en-Donk, onder beheer van 
den arch. M - Droesen; ingck. 3 bilj., als: 
,1. W . van der Putten, te Helmond, / 4270 
P. Lammen, „ Beek-en-Donk, „ 3420 
J . Paaps, „ Veghel, „ 3345 
gegund. 

Crenlngen, 20 Maart: hot afbreken van het dak 
ocner behuizing, voorgevel, gedeeltelijk achter- en 
zijgevels tot de zolders, enz., het maken eener win
kelpui, bovenwoning enz. in de Guldenstraat onder 
beheer vau do arch. Hoekzema; iugek. 6 bilj., als: 
M . Mammen, te Groningen, ƒ 5713 
J . Kruiter. „ idom %% 5500 
R. Schuur, „ idem „ 5190 
E. W. Wietzema, „ idem „ 5142 
E. Peters, „ idem „ 5112 
D . S. Diddens, „ idem „ 5050 
gegund. 

Breda, 20 Maart; dc uitbreidiug van de gebouwen 
der Kou . M i l . Academie; ingck. 7 bilj., als: 
P. Bocle EAz., te Alblasserdam, / 20,000 
J . A. Mol , „ Breda, „ 19,575 
T. Kessels, „ idem „ 19,280 
C. J . Marijnen, „ idem „ 19,243 
A. van der Heide, „ idem „ 19,047 
H . Degens Jr., „ Dordrecht, „ 18,849 
P. J . van Glahbcek, „ Breda, „ 17,749 

Jeure, 20 Maart: het maken van eeu gebouw voor 
boterfabriek; ingek. 12 bilj . ; hoogste inschr. waren 
Geb. Wïel inga, voor / 8660; minste inschr. F . H . 
Klijnstra, voor 6999; geguud. 

Berdrechl, 22 Maart: dc voortsetting der werken 
voor de nieuwe los- ou laadplaats aau den VGravou-
doclschcdijk; ingek. 9 bilj., als: 
X . Klaus. / 68,477 f 73.737 
W . Blokland, , 67,168 „ 69,000 
J . v. d. Nadort, „ 03,779 „ 67,034 
D . Volker, „ 03.600 „ 67,600 
A . L . van Wijngaarden, ., 62,900 „ 07,000 
C. Langeveld Bz., „ 62,537 „ 64,537 
J . J . v. Sluisdam, „ 61,774 . 07,589 
J . Smit V I I , » 58,900 „ 59,700 
H . Degens, „ 54,875 „ 55,289 
Raming a 01,925 

In beraad gehouden. r 

Amsterdam, 22 Maart: lo . het bouwen van eeue 
locomotievenloods enz. op het station sterruin te Lei
den; minste iuschr. was A . Grocneudijk, te Utrecht, 
voor / 17,498. 

2o. het maken van 1 groot en 4 kleine seinhuizen 
op het baanvak Opcnhavenfront—8t.-Antoniediik; min
ste inschr. was .1. V. Rijke, te Amstcrd., voor/16,980. 

Leiden, 22 Maart: het verrichten van eenige ver
nieuw iugswerkeu aan drie hruggou; ingek. 4 bilj-, als: 
O. Splinter, te Leiden, / 1 4 7 0 
A. P. Planjcr, „ idem „ 1403 
8. v. Leeuwen, „ idem „ 1349 
J . N . vuu dor Heijden, „ idem „ 12S4 

2o. het leveren on maken van 30 school tafcis; hoogste 
inschrijvers: P. v. Biezen en W . v . d . Drift, ieder voor 

/ 555 .55 ; miuste inschr. S. van Leeuwen, v o o r / 2 6 4 . 
3o. het verrichten vau eeuige verfwerkiiu aan dc 

gebouwen van den Burg, ingck. 3 bilj., als: 
P. Niesten, to Leiden, t 248. 
L . v. d. DriO, „ idem „ 199. 
A . C. Hoppeubrouwer, „ idem „ 174.99 

Breda, 22 Maart: lo. het bouwen vau ccne schol-
bnlkshtis in dc Singelgracht; ingek. 3 b i l j a l s : 
P . J . van Glahbcek, te Breda, / 6000 
B. Verlegh, „ Ginneken, „ 5900 
M . Verhoeven, „ Prinsenhage, „ 5500 

2o. het riolceruu cn begrinten van deu Noordbin* 
ncnsingel, cn het leveren cn leggen van trottoirbanden 
aldaar; ingck. 5 hilj., als: 
Th. Kesseïs, te Breda, / 3258 
G. van der Bande, „ idem „ 2998 
J . vsn der Loo, „ Ginneken, - 2979 
\ï. Verhoeven, „ Prinsenhage, „ 2900 
B. Verlegh, „ Ginneken, „ 2459 
gegund. 

3o. het rioleeren van de tweede helft der Wil lem
straat; iugok. 5 hilj., als: 
M. Verhoeven, te Prinsenhage, t 2000 
J . van dor Loo, „ Ginneken, „ 1677 
B. Verlogh, „ idem „ 1609 
Th. Kessels, „ Breda, „ 1550 
G. van der Sandc, „ idem „ 1440 
gegund. 

4o. het verleggen en verbrecden der bestrating in 
de Mauritsstrant; gegund aan H . Huybregts, tc Tc-
tcringen, ii / 0 15*. 

5a het vernieuwen der keibcstrating in dc Karn-
straat en verstrateu dor uitkomende keien; gegund 
aar. W. Bouwcns, te Breda, voor ƒ 187. 

6o. het vervangen vun 150 M* klinker best rating door 
keibcstrating en het. verwerken der uitkomende bruik
bare klinkers: gegund aan 11. Huybregts, voor f 144. 

tlkmaar, 23 Maart: perceel 1: het vergrooten der 
openbare school voor meisjes; aannemers C. Grootegoed 
eu Hoogland, tc Alkmaar, voor/"3200. Perceel 2 : het 
maken van ccne ophaalbrug ovor de Oudegracht nabij 
de Keetgracht; aanuemor II. Schuit, te Alkmaar, voor 
/ 5400. Perceel 3: het afgraven van een gedeelte der 
Vest bij den moleu Dc Wolf, dempen cn rioleereu van 
de Keelkolk, maken van een nieuwen walmuur eu het 
bouwen eener tusschen- cn normaalschool voor 294 
kinderen; aannemer S Wit Jr. te Otorloek, voor f 30200. 

Papendreeht, 23 Maart: het. afbreken der bestaande 
en het wedcropbouwen cener uieuwe school eu oudor-
wijzerswoniug aau het oosteiude dier gemeente; iugek. 
11 bilj., als: 
B. Visser, tc Papendrecht, f 35,350 
A. VetB Az., „ idom „ 35,000 
0. Bothof, „ Dordrecht, „ 34,800 
A. van Gameren, „ Strijen, „ 34,770 
P. Borsje, „ Papendrecht, „ 33,500 
1, Kooiman, „ Wijngaarden, „ 32,800 
J . van Rees Bz., „ Sliedrecht, „ 32,620 
F. Slroeflaud, „ idem „ 32,557 
(i . II. Huber scnCo . „ Papendrecht, „ 30,798 
C. Bakker Cz., „ idem „ 29,950 
H . van Daten, „ idem ,, 25,996 

Leeuwarden, 23 Maart: lo . het éénjnrigouderhoud 
van de Rijkshaven- un zecwerkon tc Harlingen, in 2 
perc.; minste inschr. wareu: perc. 1, L . A . van Haaf
ten, te Sliedrecht, voor / 27,500; perc. 2, W . Vel-
linga, te Harlingen, voor / 1000. 

2o. het verbeteren van 's Rijks grooten weg le k l . 
tusschen Oudcschonw en Akkrum; minste inschr. was 
J . L . Visser, te Oudeschoot, voor / 10,342. 

Aaien, 23 Maarti het bouwen eener houten schut
sluis in its Vijfde Wijk der kolonie Veenhuizeu; min
ste iuschr. was E . van Balen, te Nieuwoschaus, voor 
f 23,780. 

Varden, 23 Maar: : het bouwen van eeue buercu-
plaats, uitgezonderd do levering van eeno groote partij 
hout, ouder bchuer van deu architect M . K. Smit: 
ingek. 6 bilj.. als: 
C. Pasman, to Vorden, / 4t"9 
H . A . Wolsing, „ Brummen, „ 4470 
H . M . Bercudsen, „ Laag-Keppcl, „ 4469 
A . Muldorije, „ Vierakker, „ 441S 
A . Klandormuu, „ Brummen, „ 4444 
S. Jansen, „ Baak, „ 4085 
gegund. 

Jaure, 23 Maart: het maken van een gebouw voor 
Weezouvcrpleging; ingck. 11 bilj.; hoogste inschrijver 
L . H . van Noord, voor f 3984; minste inschrijver H . 
W. van der Veen, voor / 3183; gegund. 

Itrecht, 23 Maart: bet uitbreiden van sporen en 
het maken van bijkomende werken op het stations-
emplacement Borgcn-op-Zooin, ingek. 3 bilj-, als: 
A . Foudraine, te Goes, » 1794 
A. Davorvcldt, „ Wouw, „ 1775 
S. den Hoiiter, „ Steenbergen, „ 1091 

Wuenen, 24 Maarti het wederopbouwen van eene 
schuur en stal te Nuenon, ouder beheer van den arch. 
J . R . van Keppol; ingek. 0 bilj-, als: 
M . de Vries Gz., te Nueuen, / 2549 
Th. de Vries, „ idem „ 2530 
M . de Vries, „ idem „ 2500 
P. Elens, „ Woensel, „ 2448 
C. Janssen, „ Nuenen, ,, 2010 
M . Kaessens, „ idem '995 
Begrootiug » 2375 

'a-Hage, 24 Maart: het leveren eu stellen van meu
bels ten dienste der school voor M . U . L . O. aau deu 
Z.-0.-Bniteusingel; iugek. 7 bilj-, als: 
A. R. Rutgers, te 's-Hage, / 2066 
A. Nator, „ idem „ 2300 
Tom & v . Bergen Henogouwen „ idem „ B8M 
A. Kloots, ,. idem „ 2260 
J . Meissen, „ idem „ 222t 
C. Alkemadc Jr., „ Noordwijk, „ 1993 
P. v. Vliet , M Woubrugpe, „ 1968 
Raining •• 2460 

Uetnert, 24 Maart: het houwen vau twee nieuwe 
schoollokalen, met ameublement, eu de herstellingen 
verbouwing van de bestaande onderwijzerswoningen 
in de gehuchten Mortel eu Handel , in twee perceelen 
en in massa; minste inschr. waren: eerste perenel P. 
Th. Pennings, te Kcssel, voor /*5332; tweede perceel, 
dezelfde, voor /5562; voor de massa was minste inschr. 
Jac. Sleegcr», tc Micrloo, voor { 10.S60; aau dezcu 
gegund. 

'a-Hage, 24 Maart: lo . het baggerwerk op het be-
ucdendeol der Nieuwc-Merwede, gedeeltelijk met Riiks-
fitooiiibaggervaartnigen, «iet de bediening en het onder
houd van deze tot 31 Maart '81; eenige inschr. was 
L . A- van Haaften, tc Sliedrecht, voor / 218,000. 

2o. de herstellingen on vernieuwingen aau dc wer
ken tot verbetering van deu waterweg van Rotterdam 
naar zee, met het éénjarig onderhoud; ingek. 2 hilj., als: 
L . A. vsn Haaften, te Sliedrecht, f 102,000 
A- Volker L z , , „ idem „ 96,500 

Zwalle, 24 Maart: l o . het driejarig onderhoud van 
schoolgebouwen, schoolmeubelen eu onderwijzerswo-
ningen; miuste iuschr. was K . A . v. d. Berg, tc Zwolle, 
voor / 13,200. 

2o. idem van verschillende gemetmtegebouwen, iu 
2 perc; miuste iuschr. wareu: perc- 1, G. Schutte, 

voor f 18,999; perc. 2 , J . Willighagen, voor f 3945 
beiden nldanr. 

• lo. idem vnn do stadspompen; minste inschr. was 
P. R. Vos, te Zwolle, voor / 2769. 

4o. idem vat; de wegen en voetpaden; minste inschr. 
was P. Well , te Zwolle, voor / 8500. 

5o. idem vun de bruggen; minste inschr. was L . 
Krook, tc Zwolle, voor / 8670. 

6o. idom van dc sluizen cn duikers; minste inschr. 
dezelfde, voor / 1298. 

Helleveeialula, 24 Maart: het éénjarig onderhoud 
a van de workeu, b van dc kazerncgenouwen aldaar: 
minste inschr. was W, van Leeuwen, te Hellevoet-
sluis, rosp. voor /' 2640 cn / 1970. 

Katlerdam, 24 Maart: lo . liet afbrekon vun dc oude 
Oostbrug cn aldaar maken van tie landhoofden voor 
eene vaste brug; iugok. 11 bilj., als: 
A. van Zeist, te Kotterdam, / 24,497 
A . A . Tukker, Ameide, „ 24.190 
S. H . Tasscmeijer Jr., „ Kotterdam, „ 23,984 
F . W . Keijzcr, „ idem cn 

M . L . van dor Laar, „ idem „ 23,800 
M . Schrodders, „ Uselmondc, „ 23,410 
A. van der Spiegel, „ Kotterdam, „ 23,00*1 
T. Lammers D.Hzn, „ Strijon, „ 22,759 
P. G. Winters, „ Kralingen, eu 

H . Lagerwaard, „ idem „ 22,150 
G. Key, „ Rotterdam, „ 22,150 
L . Brand Dzn., „ Giesendam, „ 20,450 
P . Boole F.Azn., „ Alblasserdam, „ 19,600 

2o. het maken cu stellen van de ijzeren brug op de 
nieuwe land hoofden; ingek. 12 bilj., als : 

De Jongh & Co., te Oudewater, „ 18,125 
H . Oosterbroek & Z on, „ Gorinchem, „ 10,107 
H.J.v.d.BergeuC.Willcbrand, n Kotterdam. „ 14,300 
F. Kloos & Zonen, „ Alblassmdnin, „ 13,600 
I). A . Schrelleu & Co., „ Leiden, „ 13,590 
11. Dalhuiseu, „ Kampen, „ 13,325 
L . J . Enthovon & Co.. „ 's-Hage, „ 13,249 
Maatsch. Uzcrg . Dc Prins 

vau Oranje, „ idem „ 13,130 
Burgerhout • Zu., „ Botterdam, n 12,893 
Pcnn & Bauduiu, „ Dordrecht, „ 12.S50 
H . T. Landman, „ Kotterdam, „ 12,850 
Nederl. Stoomb.-Mnatsch. „ Rotterdam, „ 12,800 

Haarlem, 25 Maart- het bouwen vaneen blok woon 
huizen aan deu Schootersingel te Haarlem, onder be
heer van den arch. J . J . Oudshoorn; ingek. 7 bilj., als : 
J . B. Lasschuit, te Hnnrlem, / 60,657 
D. L . IsmmingW, „ Amsterdam, „ 65,900 
J . A . Raasvcld, „ Haarlem, „ 63,000 
B. van der Weerden, „ Amsterdam, „ 58,9SO 
W . de Vos, „ 's-Hage, ,. 58,000 
.1. Verkoren, M Voorschoten, „ 57,743 
H . Kieviet, „ Haarlem, „ 55,000 
gegund. 

'a-llage, 25 Maart: lo. de levering van eeno partij 
gegoten-ijzeren buizen, hulpstukken enz., ten dienste 
der gasfabriek; minste inschr. waren K. S. Stokvis & 
Zonen, te Rottcrdntn, huizen a / 7 . 6 I eu hulpstukken 
A /10.05 per 100 K G . 

2o. de levering van 500 koperen lantarens cn 250 
ijzeren lanterendragers; minste inschr. waren Van der 
Grijp & Co., te Dordrecht, voor / 539S. 

Arnhem, 25 Maart: het doen vun boringen voor 
drinkwater; iugek. 2 bilj-, als: 
C. T. X . Kleyuefeldt, te Arnhem, / 1025 
J . H . Pothmaun. „ idem, „ 997 
in beraad gehouden. 

Venemulden, 25 Maart; lo . het vernieuwen vau 
de brug no. 17 bij Ruimzicht over de Nieuwe Wete
r ing : 2o. het vernieuwen van brugje no. 14 aan tie 
Oude Wetering bij het Hanerikke; 3o. het bouwen van 
een nood magazijn bij Geuemuiden. 

1'perc. 2* perc. -i' perc. 
Jac. PiaaSSS, tn Zwartsluis, ln47 4VJ 4&t 
K. J . v. Dijk, „ Genenmiden, 1217 2i«i 
A. Hekendam. „ idem, 1419 »19 :•('.* 
H . II. Glücricb, „Hasselt. UftU 4H9 m 
R. Schippers, „ Genemuidea, 14K5.40 880 442.51) 
F. Schippers, „ idem, 15(KI Mm .'CO 
J. P. van Diik, „ idem, 1381 342 477 
K. II. Htutiuk en Zu., „ idem, 1318 387 447 
T. Mul, „ idem, 1260 298.50 420 
J. W. v. d. Haar, „ idem, 330 399 
H . J . r. d. Steeg, „ idem, 808 
l i . II. Rietman, „ idem, 1480 354 888 

-.,iiinl le cu 2e perceel nan K . J . v. Dyk, te GeuearaJdea, 
3c perceel uuu A. Ikkuudaui, te Idem. 

Vervolg der Berichten en Medrdeeiiimen, 
B I N N E N L A N D, 

'S-Gravenhage. De Minister van Waterstaat 
heeft afwijzend beschikt op het verzoek van .le heeren 
J . Maiiritsz. Gaiiilerheijden , burgemeester van Zierik
zee c s., strekkende dat van rijkswege waarborg 
worde gegeven voor de betaling der renten van het 
kapitaal, noodig voor den aanleg van een stoom
tramweg van Brouwershaven naar Rosendail, met 
een stoomboot voor de overvaart over het Zjjpe. In 
zijne beschikking geeft de Minister te kennen, dat, 
waar door den gedachten tramweg het vervoer on
geveer 5*/j uur zal vorderen, inhei personenverkeer 
geen afdoende verbetering wordt gebracht, terwijl 
in bet goederenverkeer doorde beslaande waterwegen 
in den regel op voldoende wijze wonlt voorzien. Hij 
acht derhalve het algemeen belang niet genoegzaam 
bij da zaak betrokken, om het verleenen eener niet 
onbelangrijke rente-garantie van rijkswege te wettigen. 

Utrecht. De Oemeenteraad besloot de eenmaal 
vastgestehle vtHirwaaitlen voor een concessie tot 
den aanleg en het drijven vau eene drinkwaterlei
ding te handhaven en de gelegenheid open te stel
len om opnieuw aanvragen in te zenden. De mo
gelijkheid om over veranderingen in de voorwaanlen 
niet aanvragers te onder handelen wonlt daardoor 
niet belemmerd. 

— In de vergadering van den Raad van Commis
sarissen der Maatschappij Een nationaal belang 
weiden tot voorzitter, onder-voorzitter en boekhou
der respectievelijk benoemd de heeren A. Koster M/. . , 
J . VV. R. Geilach en J . A . de Zwaan. 

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 . e d a o t l o 

van genoemd Weekblad. 

T o t \ i - i j t i a g - u v t i i i t i n e a j f e n n r r n a 
wonlen udvertentien voor het eerstvolgend Dom
mer aangenomen. 
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 27 Maart 1880. 

A d v e r t e n t i ë n . 

INGENIEUR. 
I E M A N D , in het Inzit na het Diploma vnn C i 

viel-Ingenieur , sedert eenige jaren practisch werk
zaam geweest ook in het Buitenland, tevens met 
administratie bekend, zoekt een vasten WERK
KRING ot' o p d r a c h t voor eenig WERK op 
ingenieursgebied. 

Adres nat franco brieven, onder letters C M N , 
aan het Algemeen Advertentie-bureau van XI .KiM 
& V A N B I T H A R , te Rotterdam. 

OPZICHTER. 
Een J O N ' 1 S1ENSCH, sedert vier jaren bij een 

Architect werkzaam en practisch ontwikkeld, zoekt 
eene BETREKKING in het h e l k u n d i g e vak. 
Adn;s letter A , Bureau van «Dc Opmerker." 

V K K T E G K N W O O K D I G E F . . 
Dc Société anongme des Marbres te Brussel 

vraagt een nsreiit ol' v e H e g i M i w o o r d 1(1*r te 
Arnhem voor den verkoop van graniet en mar
mer in blokken, platen en bewerkt. 

Aanbiedingen franco, adres 70 we ban te Brussel. 

IIET G E M E E N T E B E S T U U R VAN NIJMEGEN zal 
ten overstaan van tien Notaris K L A A S S E N aldaar, 
op Dingedagen 30 Maart en 19 Apri l 1HH0, tel
kens precies om 7 l / a uur, ten huize van den Kot-
fij huishouder H U P P E N te Nijmegen, in het open
haar veilen en verkoopen: 

1 1 8 4 0 M 2 B O U W T E R R E I N , 
in de onmiddellijke nabijheid van de stad, gelegen 
aan dc Srnctiusstiaat, Verlengde Regulierstiiiat, den 
Krouenhiirgersingel en nabij hel Station, in 29 per
ceelen, op bet terrein uitgebaakt, en iu massa's. 

De bijzondere verkoops-voorwaarden mei de daar
bij gevoegde kaart zijn ter Secretarie der gemunte 
Nijmegen, tegen betaling van 50 cents, verkrijgbaar. 

Ministerie van Justitie. 
I.evt'i'iiifren min Gevangcnissi-u cn t ie 

Kijksjri'sliclitcii Oiinini s< I I M I I S en 
Veenhnizen. 

A A N B E S T E D I N G . 
i)p Dingsdag den 0 Apri l 1880 , dos namiddags 

ten één ure, zal in een der totalen van het Ministerie 
van Justitie, in de Nobelstraat te ' j Gravenhage, 
bij enkele inschrijving wonlen aanbesteed: 

het leveren van hout, metselsteenen, 
metsel- en pleisterspeciën, bazalt en 
keijen, tegels en pothuizen, verfstof
fen en gereedschappen aan de gevan
genissen te Leeuwarden, nabij Lei
den, te Hoorn, te Rotterdam, te 
Alkmaar, nabij Doetinchem en aan 
de Rijksgestichten Ommerachana en 
Veenhuizen. 

Dc liestekken liggen ter lezing en zijn op Iranco 
aanvi-age te bekomen aan het Ministerie van Justitie 
en aan tie bovengenoemde gevangenissen en rijksge
stichten. 

Nadere inlichtingen worden gegeven door den In
genieur-Architect voor de Gevangenissen en Hegts-
geboiiwen i. E. M E T Z E L A A I i te 's Gravenhage. 

1's Gravenhage , Voor den Minister, 
den '2-4 Maart 1880. De Secretaris-Generaal, 

C L A N T . 

AANBESTEDING. 
De B U R G E M E E S T E R der gemrentc ARNHEM 

l a l 0|> Donderdag I Apri l 1880, 's namiddags 1 uur, 
in liet o|.'nliaar ten tieineentiliiii/e aanbesteden 

Het V E R B E T E R E N en ONDERHOU
D E N der Wegen, Singels. Pleinen en 
Voetpaden in de gemeente Arnhem, 
met de levering van de daartoe be
noodigde bouwstoffen, arbeidsloonen 
en gereedschappen voor den tijd van 
één jaar. 

Hestekken tegen la-taling ter Secretarie verkrijg
baar. 

Departement van f i n a n c i ë n . 
L A N D S G E B Ö U W E N . 

Aanbesteding . 
Op Dinsdag, 27 April 1880, des namiddags ten 

1 ure, zal , onder goedkeuring van den Minister van 
Financiën, aan het gebouw van genoemd Departe
ment, worden aanbesteed: 

Het onderhouden van- en het doen 
van eenige herstellingen aan het ge
bouw waarin gevestigd is het kan
toor van de Hypotheken en het Ka
daster te 's-Hertogenbosch, gedurende 
de jaren 1880. 1881 en 1882. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, vol
gens ij ï i l dei' Algemeene Voorschriften. 

Het lie-tek ]i;rt ter lezing aau liet Ministerie van 
Financiën, aan de bureaux van de Lu lidsge houwen 
te 's Gravenhage; vau het Provinciaal Bestuur van 
Noordbmbanl, en van den bewaarder der l i j JHI|he
ken eu van bei Kadaster te 's Hei togenboseh. 

Inlichtingen worden jregevcn door den Ingenieur-
Arrhitect der Lundsgehouwen .1, S I N G E L S te \ ( l ia-
venhajfe eu den 11 dopzicliter G . D. WIJNDEES 
DE J O N G H te Amstenlam. 

Aanwijzing zal wonlen gedaan op Dinsdag 20 April 
188H, iles voormiddag* ten II ure. 

's Gravenhage, 17 Maart 1880. 
Voor den Minister, 

De Secretarit-Generaul, 
D A R T S T R A . 

A A N B E S T E D I N G . 
Dc Architect J . C. V A N WIJK zal aanbesteden 

den 7* April, des namiddags ten 2 ure, in het 
Hotel D E ROMEIN aan de Schickade te HOTTED DAM: 

Het bouwen van eene V I L L A aan 
den Westzeedijk aldaar. 

Teekeningen liggen ter bovengenoemde plaatse ter 
inzage, terwijl liestekken a ƒ 1 . — aldaar zijn te 
verkrijgen. 

Aanwijzing zal worden gedaan op het terrein den 
31 n Maart, des vooriniddags ten 11 uur. 

AANBESTËDÏNGT 
Namens dc Waterscha|rshcsturen van den Polder 

van Oijen en van bet Hooghemaal zal door de 
Commissie tot uitvoering der dichtingswerken op 
Zaterdag 3 April e. k., des namiddags ten I 
ure, te Lit lmijcu, bij enkele inschrijving worden 

A A N B E S T E E D : 
Het maken van een nieuwen water-

keerenden Dijk langs den linker Maas
oever onder de gemeenten Oijen en 
Lithoijen, tot herstel van den in den 
afgeloopen winter nabij Driehuizen' 
gevallen doorbraak. 

De lengte van den nieuwen Dijk bedraagt onge
veer 550 M . 

De inschrijvingsbiljetten, behoorlijk verzegeld en 
geschreven op zegel, moeten zijn ingericht, overeen
komstig § 441 der A . V . , vastgesteld door den Mi
nister van Binnenlandsche Zaken, bij besluit van 
22 Mei 1870. 

In afwijking van de eerste zinsnede van deze pa
ragraaf, kunnen de biljetten tot. het oogenblik der 
besteding wonlen ingeleverd. 

Aanwijzing iu loco zal wonlen gedaan op Don
derdag 1 April, des voormiddags ten 11 ure en 
op den dag der besteding des morgens ten 0 ure, 
terwijl inlichtingen te bekomen zijn bij den Ingenieur 
K E U R E N A E R te 's-llertogenbosch. 

De gedrukte In-stekken zijn van af Woensdag 31 
Maart e. k. le verkrijgen bij de Boekhandelaren J. 
J. A K K E S T E Y N & ZOON tc 's-Horlogen lieseh, te-
gen betaling van ƒ 1. 

AAKBESTEDIM. 
\ o i i i ï i io | i i !£<' A a n k o n d i g i n g . 

HET B E S T U U R van den Amsterdammer Polder, 
maakt bekend dat iu liet begin vau de volgende 
maand, o|i nailer te bepalen dag, bij openbare in-
ich rü ving, /a l worden aanbesteed: 

Het hardmaken van de wegen in dien 
polder. ter lengte gezamenlijk van 
ongeveer 9000 Meter. 

VAN RIETSCHOTEN & BOUWM 
ROTTERDAM. 

ROIIEY & 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 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 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
M O L E N S , POMPEN, GEREEDSCHAP
PEN , S T A L E N SCHOPPEN , gegarandeerde 
K R A A N - cn andere KETTINGEN, STOOM-
M E T E R S , AFSLUITERS, K R A N E N cn 
GARNITUREN voor stoom- cn waterwerk tuigen, 
DRIJFRIEMEN. Alles .oorradig, 

Prima PORTLAND C E M E N T uit dc fabrieken 
der beroemde B U R H A H C O M P A N Y tegen concur-
roerende prij/en. 

Alles primo kwaliteit en billijke prijzen. 

Aanbesteding. 
HET DIJKSBESTUUR T A K H I T W A T E R S C H A P 

»DE Z E V E N G R I E T E N I J E N E N S T A D S L O T E N " 
TE LEMMEB, is voornemens bij enkele iriscbrijving 
aan te besteden: 

Het verhoogen en verzwaren van 
den Zeedijk ten oosten Lemsterhoek, 
over de lengte van 1000 Meters. 

Geraamd kostenbedrag /124 000 
Dc brieljes wolden franco ingewacht ter Secretarie 

van genoemd Waterschap tc Lemmer, vóór ol' op 
den 21 April 1880, alwaar van al' den 25 Maart 
e k . de bestekken verkrijgbaar zijn. 

Lemmer, den 17 Maart 1880. 

liet llijksbestuur voornoemd, 
V A N S W I N D E R E N . I W s t ' n V r . 
S. S P A N N E N B U R G , Seerelaris. 

Onze Machine, worden gebruikt door dc I Iceren: 
IIOIMCKS Xr ( lEI .DENS le linden. V A N DER 
W E D D E N & D E K R U Y F F tc Sijmeijcn en door 
de SoeüHi anonyme des Tuilcries d'Echl. 

BOULET ^ " M a c h i n e - F a ü r i k a i i t e n 
28 rue des Ecluses St.-Martin 

I ' \ II I J s . 
Volledige inrichtingen vau Fabrieken voor alle 

soorten van |.uvelein en aardewerk. Meer dan 
duizend dezer machines zijn zoowel iu Frankrijk 
als in liet Ruitcnland in werking. 

Dr ï i ï l l i i s i r i T r i l r Catalogus wonll 0 | i franro 
iianvraiEf franco toraraiiilen. 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Eigenaars van Zuilen- en T a l H ü a z a l l - n n i e v m 

in RIJNPRUISSEN, 

Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 
Straatkerjen, Portland-Cement, 

KALK, imiIlSSTF.ES, ÏÜDRVASTK STEENES, ENZ-
Nieuwehaven N.zijde 55, R o t t e r d a m . 

T Ë T K Ö O P . 
36 Splinternieuwe IJzeren PAARDEN-

KRIBBEN , .lie door bijzondere omstandigheden hij 
het bouwen van Stallingen ongebruikt zijn gebleven. 
Te bevragen bij deu Architect A . N U L A N D , Kromme 
Nieuwegracht te Utrecht. 

Mozalk Titels voor Vloeren 
in K E U K E N , W I N K E L S , VESTIBULES, CORRI
D O R S , W A R A N D A ' S , enz., alsmede I I K K L E K D I N l i 
van M U R E N , T E G E L S voor I I I .OEMIIAKKEN en 
P A N E E L W E R K enz. 

Uitsluitend Agentschap van llaw & C'°. 
voor Nederland en deszelfs Koloniën 

G - . J . O O R , 
F i r m a A N T . D E ; W I L D , 

Schecpinakcrshaecn .Y". li'2 en Ju/Jerstraat A'". 50. 

R O T T E R D A M . 

n u n im,iTiiiK.it m n i : . 
Het beste procédé om Bouwkundige Teeke

ningen, Bestek-plannen, Kaarten enz. snel 
en goedkoop te reproduceeren. 

Proawctus op aanvrage gratis. 

Amsterdam. tiebs. REIMEBIN8ER 
Lithohraphen, Steen- & Boekdrukkers. 

LOUIS GOFFIN & C,E. 
R U E 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 - cn 

van K E I J E N G R O E V E N . 
A l g e m e e n D e p o t 

D E R 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 
V A N 

mWUK TE FEI«\IES, FniMtltlJh, 
Z I L V E R E N ' M E D A I L L E 

W E R E L D T E N T O O N S T E L L I N G 1 8 7 8 P A R U S . 

Teekeningen cn Prijscourant zijn tc bevragen bij 
J . J . S A N D , Wijnhaven 76 Dotterdam, alwaarook 
verkrijgliaar: Verschillende soorten van goedkoop 
T E G E L S en TROTTOIRSTEEN E N (genre 
Surregnem'mes). 

II. IIOLSKOEIt, le Arnhem. 
1 * 6 » . I l l v r r r n « e d a l l l r v a a r W a t e r . 

i m . - l i i N l r i i m c n t c i i . 
1*79. ISiHiBMte o n d e r a c h e l d l n a ; v o o r W a . 

t r r u a . . e n H o e k u i e e t - I n H t r u m e n t e n . 
Voorts: B A R O - cn T H E R M O M E T E R S , alle soort™ 

van K I J K E R S , H R I E F R A I . A N S E N , cm. enz. 

H. & J. SUYVER. 
F a b r i e k v a n S t o o m k e t e l s ea W e r k t u i g e n , 

tie UoUandëche Tuin, 
Bikkerstraat 20 en 22, te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S van alle bekende typen 
eu reparation aau bestaande K E T E L S worden in 
den kortst inogclijkeli tijd geleverd en uitgevoerd. 

GAS-ZUIVERING 
door het gebruik van ijzer-oxyde, geleverd door dt 
Gas Purification and Chnnical C°. Limited London. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en Oost- lndr 

W, Hoven en Zoon, Rotterdam, 
bij wien bijzonderheden eu prijsopgaven verkrijg
baar zijn. 

I 
I U O / A I E K -

P A R K E T V L O E R E N 
en verglaasde gefigureerde Te 

gele, voor Maren en Deooratle. 
DE L I N T & C " . , Haringvliet 7, Rotterdam. 

LEDEREN DRIJFRIEMEN 
I n « l l e i i f i n r f i n e e n . geheel bewerkt volgen» 
Engelsche methode. 

A L E X . A D A M , 
Delft. Fahr. van Leder en Drijfriemen. 

Z\M)STEËi\GROEVEl\ 
in L U X E M B U R G en L O T H A R I N G E N . 

Z A N D S T E E N , MOLEN- cn SLIJPSTEE-
NEN (wit en rood) uit ile groeven: Bom (Udcl-
fangen), Winlcrsdorf, Itosport, Pitsen-Bollendorf. 
lHUingcn, Beaufort in Luxemburg; Wolmcrang, 
en üttange bij Audin-le-Tiche in lotharingen. 

lulicbtiiigen en Prijscourant gelieve men aan te 
vragen bij den Hoofd-Agent J . J . S A N D , Wijnha
ven 1.1. 70 Botterdam. 

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 

V A N 

VAL IDE TRAVERS, 

' * 4 , / . < . . i ^ ' : ' verkiwp vai 

F O L K E R S & C". 
door wie ook tot het leggen van vloeren inlichtingi 
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aim d 

door haar tot «uiige A 0 E N T E N voor den 
ASPHALT In brooden zijn aangesteld: 

te Amsterdam, 
marden verstrekt cn orders voor geheel iVerfer-

Fabriek, Heilweg N " . 3 , te Amsterdam 

De Directeur W. P. WALSH 

NEDERLANDSCHE KUNST-ZANDSTEEN-FABRIEK 
t u s s c h e n V e l s e n e n I J m u i d e n . 

« T J o . ' < l i i < > l . « M i i - « l b i j K o n i n k l i j k - I n s l u i t v i m < l e n 1 6 N e p t e m b c r 1 8 7 7 . 

Hoofddépöt: te Amsterdam over het Paleis voor Volksvlijt, Falckstraat No. 49. 
Bekroond te Alm hem met Diploma len Graad. 

A F P E L B L O S B E U , HOODE, (IELE, BLAUWE, HAKDGH.VIIWE enOKUZK KLKUIIKXHOIIUENOE METSELSTEENEN, zoomede 
PHOr'ILSTKKNKN in alle gweusdite PKOKIKLEN, zooula steeds aan diverss ffebotnrai vuur versierinir duor ons ireleverd worden. PAK-
KETVLOEHEN , en/.. . 

Vervaardigt alle artikelen welke bij deu houw ran Muizen. Kerken enz gewoonlijk ran steen worden aangewend, in H O I S T -
I W I ' K K \ en ook iu l ' O I I I I A X l » - t l T I O T . 

(iroothnuilel in le ijtialiteit fOKTLANO-C'EMKNT merk . S T E U N " van T O K I - H E I I , Quwnz I C°. te Stettin; K N I D H T , B H V . V N & S T U K I I Ü ' S enz. 

Inliclitingcn ook te bekomen 
tc 's-llosch bij den Heer SNIJDERS V » N G E F F E N . 
. Deventer > > . H . II. B E L T M A N . 
» Dordrecht » de Heeren G K U H S , E K . 
> Arnhem i > • T. v»» H E B B A C H Sc C". 

te Groningen bij den Heer K . S W I T T E R S . 
• Nijmegen » • » J . VAN' M E E L . 
» Rottenlam • dc Heeren v. n. B E R G Sc W I L L E K R A N D -

Gedrukt by G . W . van der Wiel & C " . te Arnhctu. 

Vijftiende Jaargang. N ' . 14. üiiMK'in a a Zaterdag 3 April 1880. 

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 . 
Het Weekblad verschijnt des Zaterdags. 

Het abonucmciit bedmagt voor het liiuiicul&ud ƒ1.65 per I maaDileii «f 
wel bij vooruitbetaling zei gulden per jaar. Afzoudwlijke QuiinuerB by voor-
uitln••.li-Mini; li cent. 

Alle stukken en advertentiën te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentiën uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Advertentiën van 1 5 regeU / I.— , daarboven 20 cent vuor eiken regel 
plaatsruimte en 10 cent voor ccn bt-wijgnonuner, Advertentiën vuor het bui
tenland 25 cent per regel. 

D E ST . -GOTI IARD-TUNNEE. 
Eenigen tijd geleden is het groote werk der door

boring van de St.-Gothard-tumiel, dat ongeveer 
acht jaren geleden werd aangevangen, feestelijk vol
tooid door het aaneensluiten van de schachten aan 
de nuuiii- en /.'.lidzudij. bij <h»e gelegenheid zul een 
algemeen overzicht van de tunnelwcrken niet mis
plaatst zijn. 

De iSt.-tiothurd-luuuel maakt een deel uit van 
den nog niet voltooiden Qothsnl«Sp00rwsg. die het 
ZwiUtersclie spoorwegnet met. het Italiannnche moet 
rerWnden, cn dsartenr de verilfatdhlg van Noord-
Europa met de Middellandsche Zee en Opper-Italic 
zeer vergemakkelijkt. Aan de Zwitsei-sclnr zijde vangt 
die spoorweg aan te Luce in . «ui aan de Ituliaansehe 
begint de sjxiorweg aan den linkeroever van het 
l.ago Maggioi-c, welken oever hij eenigen tijd volgt, 
om nabij de grens van het Zwitscrsehe kanton T I N -
sino met het Zwitsei-sche gedeelte samen te vallen. 
De geht^le lengte van oen s|worweg zal bedragen 
1(15 mijl (1 Eng. mijl is I (JOO.3 meter), verdeeld 
over de volgende sectien: 

mijlen. 
Eucerii-Goldau 14.73 
Zug-Goldau 0.62 
(iolilau-Eluelcn-tiocscheiien . . . . 1.43 
Airoki-ltius a . . 05.70 
Bi-asea Itellin/oaa-Eucai no *Ji».46 
HeUiiiziUKi-I.ngano 10.33 
Be Iliu/onii-Mngadino 15.32 
Lugano Chiassa I Q . I ö 

105.00 
De St.-(iotbanl-tunnel, die het belangrijkste werk 

van den spoorweg is, gant door de Zwitsarscbe Alpen, 
tusschen (ioeschenen aan de noordzijde, en Airoio 
aan de zuidzijde. De alstand tussehen deze Ix'ide 
plaatsen is ongeveer D ' / 4 mijl = 14.'J kilometer. 
Het vlak van de rails bij den ingang tc < toeschenen 
ligt op 3037.5 voet ol' l l u O meter boven de zee, 
en 2204 wet ol' 072 meter boven bet meer I.ucern. 
Te Airoio is de hoogte boven de zee 3755 voet of 
111 i .5 meter en 3109 voet of 048 meter boven 
het I,;!-••> Maggiore. De totale lengte vun de tunnel 
is 10,'205 jardl Of 14,000 meter. Voor hel gemak 
tier uitvoering is zij bijna geheel in rechte richting 
aangelegd, alleen aau het einde te (ioeschctien was 
bet noodig, een bocht tc maken ter aansluiting aan 
den spoorweg. Deze bocht verlaat het rechte gc-
dcelte vuu tie tunnel, en slingert iu oostelijke rich
t ing , tol zij het vlak van den berg raakt; delengte 
van dit gebogen ged elte bedraagt 475 voet of 
145 meier. 

Dc hellingen iu de tuimel zijn bij benadering als 
volgt, te beginnen met bet noordelijk uiteinde: 

Lengte 7610 meter helling 1 op 171 opwaarts, 
> 1309 » » 1 » 1000 > 

(tot de kruin, 
i 450 » watei'ims. 
i 1217 • » 1 op 200bcnedenw. 
i> 4200 i t i l 500 • 

De tunnel is aangelegd VOOT dubbel spt,or; haar 
normaal wijd te is 7.00 meter op hel vlak der mils, 
en K.00 meter op de hoogte vau 1.80 II. Iwvcn de 
rails. Hut gewelf is halfcirkelvormig, en de water
afvoer heeft plaats door ecu riool, dat hoofdzakelijk 
langs den éénen limnelwuinl loopt. Natuurlijk werden 
een aantal vei-schillende types van constructies uan-
genomen, naar den aard der le doorlmi-en grond
soort. Langs de geheele lengte van dc timnel zijn 
aan heide zijden, tegenover elkander, op afstanden 
van 100 M . uitwijkplaatsen gemaakt, wijd eu hoog 
2.00 meter en diep 1.00 meter Dij eiken kilometer 
zijn deze uitwijkplaatsen door grootere gewelven ver
vangen , eu op drie punten zijn grooic kanaerefai.de 
rots uitgehouwen, rechthoekig op de as van tic tunnel. 

Graniet eu uiicaboiidende l e i , met hoornblende. en 
kleine hoeveelheden dolomiet, vormen de rotsen, 
waardoor de tunnel is geboord. Slechts over een 
kleine lengte wenl graniet ontmoet, en wel bij bet 
nooi-deinde van de tunnel, waar zij door een der 
gnin iet ruggen vuu den Finsiernarliorii loopt. Dijden 
voortgang vau liet werk weiden de onderstellingen 
van professor Fri tseh, die hieromtrent een rapport 
had uitgebracht aan de Zwïtsei-sche geologische com
missie, zeer nabij bewaarheid, evenals die van den 
toenmalige!) inspecteur van het koninklijke Italiaan-
sche mijnwezen, Giordano. 

De houw van de tunnel werd den 9n Aug . 1872 
door het Zwitscrsehe Gouvernement opgedragen uan 
M. L . Eavre. Gedurende langen tijd waren onder
handelingen gevoerd tusschen Zwitserland, Italië en 
Duitsehland, en in October 1H09 kwam tusschen de 
lieide eerstgenoemde mogendheden een internationaal 
traktaat Uitstand, waarbij zich in 1871 ook Duitseh-
luud aansloot, op welk traktaat de staatkundige en 
finuiiciéele details van het tuniielplan wenlen gebaseenl. 
De interiiatiuiiale subsidie werd vastgesteld op 85 
niillioen francs, waarvan Zwitserland en Italië ieder 
4 5 , en Duitsehland 20 inilliocn francs bijdroegen. Dc 
ouden hiding leerde later, hoezeer de aanvankelijke 
begrooliug van de eindsom der bouwkosten afweek, 
eu reeds in het begin van 1870 werd het duidelijk, 

dat inplaats van 187 millioen francs —• dc begroete 
som voor het geheele werk , spoorwegen en tunnel — 
de onderneming minstens 289 millioen zou kosten. 

hi'/- ' kolossale veiineerdering der bouwkosten bracht 
de onderneming in de grootste llnanciëele moeilijk
heden x die Innjsrn tijd s-tnring in den loop der werk
zaamheden teweegbrachten , maar toch eindelijk wer
den overwonnen, zoodal het werk gelukkig kon wor
den ten einde gebracht. 

Het door tien heer Kavre geleekende contract was 
op de volgende cHfen gebaseerd: 
1. Kucht pilrilt . ' vu» de tunnel min pil. *t. pil. ut. 

het noordelijk uiteinde 158.6 Mr. var.U ad 51,4 8,6». 
2. UMwrlair.detassel 162«r. .. ' ., „ lui.6 14B*\M0 
t Hallast, enz. I O M 1,61 13,008 
* Leegas van raOa „ „ „ 2,U1 4,730 
5. Metselwerk in 

natnurl. steen ROM) kub. yards „ 2,27 11U.050 
6. StrcDbrkk-rdiug 7176» vfSTS l».»8 47,620 
7. O e m s iniUeUfrk 18840 kub 1,21 47,620 
8. Mi-tsrlwerkvooriiissen 786 

Totaal IKWÏ,U4& 
N B . 1 ymti - 0.91438 meter. 

Zooals gemakkelijk te begrijpen i s , was de hoe
veelheid werktuigen, voor de uitvoering van dit 
groote werk noodig. zeer aanzienlijk, niet alleen aan 
iet Ier lunncleindc, maar ook daar, waar bij den 
vooruitgang van tie boring en de verhreeding tic 
uitkomende materialen moesten worden verwijderd. 

Dc houw der werkplaatsen te Goeschenen werd 
aangevangen in het begin van 1873 door de oprich
ting van een gebouw, bestemd tot het opnemen der 
eerste machines, die tegen bet einde van Maart in 
het werk werden gesteld. De beweegkracht voor 
deze werktuigen werd geleverd door tie rivier Heuss, 
die zoodanig wenl rarlegd, dut men eeu val van 80 
M . hoogte verkreeg. Dit werk was op zich zelf van 
niet gering belang; het maakte deu aanleg noodig 
vau een dam en oen waterleiding van metselwerk 
eu gegoten-ijzeren buizen ter wijdte van 0.85 M. 
Nabij de werken was deze leiding in takken verdeeld 
en verhouden met het waterrad. Iu den loop van 
1873 was dit werk voltooid, de gehouwen voor 
de turbines en luchtdrtikmuchincs afgewerkt, en 
verscheidene machines iu werking gesteld. Iu de 
drie volgende jaren werden meer turbines en lucht-
diukuiachincs in exploitatie gebracht, en de verschil
lende werkplaatsen, meer bijzonder die voor het 
i-cpareeren der boren, vergroot. De di-ijfkracht voor 
deze werkplaatsen werd verkregen van een afzonder
lijke leiding, gaande van de Heuss naar een wateriad. 
Werkmanswoningen, stallen, magazijnen, ook voor 
dynamiet, euz. verrezen, en in 1874 werden loco
motieven aangewend VOOT het vervoer der verwerkte 
-{>••> n\ Iu 1875 waren reeds meer dan 4570 meter 
veutilaticpijp, ter wijdte van 1.17 SI. , in dc tunnel 
gelegd, eu de locomotieven met sumciigejierste lucht 
in werking gebracht. 

De werkzaamheden te Airoio w a m i natuurlijk 
ongeveer dezelfde als die te (toeschenen. 

Iu 1877 waren uan ieder tumicleindc 23 lucht-
drukiiiatbines iu liet werk , die hij een druk van 
7 iitumsferen per uur ongeveer 1900 kub. meter 
in de werkputten leverden. Negentien dezer ma
chines dienden hoofdzakelijk tot het verschallen 
van drijfkracht aau de rotsboren, en dc overigen 
krachten de bo^renvennelde locomotieven in werking. 

Verschillende systemen vnu nitsboren wenlen 
toegepasl, onder andere die van Eerroux, Mackean, 
Turettini en Dubois-Erancois, eu wanneer de werk
zaamheden in vollen gang waren, konden S M ieder 
einde veertig horen werken, u.1. zeven ill het voorste 
gedeelte vau du tunnel, en de andereu voor de ver-
broeding. Het luchlverbruik dezer boren gezamen
lijk bedroeg 118 kub. meter | * r minuut, uf 28 kub. 
meter minder dan de machines konden leveren. 

In 1872 vonlerde het werk der boring slechts 
langzaam: dit geschiedde in dc eersU; zes maanden 
alleen door handenarbeid, eu de vooruitgang in het 
graniet vau het noordelijk gedeelte was veel minder 
dan in bet zuidelijk gedeelte, waar de voorkomende 
lagen hoofdzakelijk bestonden uit micalioudeiide l e i , 
doorsneden met overvloedige waterhoudende aderen. 

Ongeveer zes maanden na den aanvang der werk
zaamheden werden de rotsboren in werking ge
steld, eu sedert was daardoor de voortgang veel 
grooter. Het middelpunt der horing wenl op een 
waterpasse lijn gehouden met het hoogste gedeelte 
van du tunnel, cn de verwijding in de breedte cu 
de hoogte werd daarnaar be|>aald. Aan het zuide
lijk einde werd bij den aanvang van het werk 
tamelijk veel overlast van het WUUT ondervonden, 
maar nadat men over een lengte van 1450 meter 
was gevorderd, hield dit op. Vóór dien tijd be
droeg echter de aangevoerde hoeveelheid soms meer 
dan 13 kub. meter per minuut, afkomstig van een 
groot aantal scheuren, die de galerij met zeer dikke 
stralen eu groote snelheid, soms van hooge tem
peratuur, ovei-stroomden. Tusschen de afstandsptui
ten van 2300 en 4100 meter wei-den weder wa
terhoudende rotsen gepasseerd, eu ook toen be-
di-oeg dc te verwijderen Itoeveelheid water somtijds 
nagenoeg 14 kub. M, [>er minuut. De gemiddelde 
afmeting van het boorvlak was 2.5 meter in het 

vierkant, gevende een opjiervlak van 6.25 • meter. 
Wanneer men door harde rots hooide, weiden om
streeks 25 boorgaten gemaakt, in rijen van 5. De 
drie middelste gaten vormden een driehoek, en wer-
dei convergeerend aangelegd, zoodat zij aan den 
tóp slechts 10 centimeter Vhn elkander waren verwij
derd, terwijl hun onderlinge afstand aan de op[ier-
vlakte 40 centimeter bedroeg. De gaten nabij de 
grens vun bet doorboorde vlak werden tlivergeerend 
geboord, terwijl de aderen een loodrechten stand 
op het oppervlak hadden. Alle gaten werden 
taps gehooid , eu gemaakt met horen, die een 
diameter hadden, inrieeivnile van 48 tot 32 mill i
meter, terwijl de diepte der boorgaten afwisselde 
tusschen 1.05 en 1.20 SI. Zoodra het werk der 
boring Voer een ontploffing was voorliereid, weid dc 
hoorbaltcrij over een afstand van 90 nieter terug
gezet, en een waggon daarvoor geplaatst, om ze te 
beschermen tegen stukken rots. De ontploffing 
geschiedde in drie tempo's: eerst werden de mid
delste gaten met patronen gevuld , en deze afgevuurd, 
daarna al di! andere gaten, liehalve die van de 
benedenste r i j , terwijl eindelijk ook deze volgden.— 
Hij iedere ontploffing weid ongeveer 0.5 SP rots ge 
broken. Deze wijze van werken went alleen bij de 
harde rots gevolgd, bijzonder bij die nabij Goesche
nen. In zachter materiaal weiden minder gaten eu 
kleinere ladingen gebruikt. 

De volgende slaat givt'l een overzicht van den 
voortgang sedert den aanvang vsn het werk tot het 
einde van 1878. 

Jaar. 
Handenarbeid. 

Machinale 
arbeid. Totaal. 

Tc door
boren 

N,„r.lrlU. I.II-JIJ. 
a.d.,ii.. 

\ ..rl-lgl 
„1,-1.- Zu, l-llj. 

g.1,.11. 
lengte. 

yards. yards. yards. yards. yards. vards. 
1872 '20.7 ï 12.2 

yards. yards. 
132.0 l '6162. l 

1873 76.1 128.5 559.1 412.1 II 70.3 HOS.-. 8 
1874 1134.1 817.4 1951.5 13034.3 
1875 21 1202.3 1378.1 2035.4 10398.9 
I87(i 50.3 1U40.0 1116.1 2165.7 8233.2 
1877 1345.7 1087.2 2432.9 5800.3 
18J8 1400 1300 2700 3100.3 

Tusschen de 3000 en 4000 arbeiders weiden bij 
de werkzaamheden gebezigd; zoo was in Augus
tus 1875 aan bet noordelijk gedeelte het maximum 
getal 1902, cn aan het zuidelijk gedeelte 1984. 
Het aantal arbeiders bedroeg in de drie maanden, 
eindigende met September 1878 , op het mxudehjk 
gedeelte gemiddeld 1 2 0 4 , cn op het zuidelijk 1810. 
Gedurende de maand September van hetzelfde jaar 
was de veideeling van den arbeid als volgt: 

In de 
tunnel. 

Ruiten de 
tiuinel. 

Totaal. 

Noordelijk gedeelte. 918 341 1259 
Zuidelijk » 1199 582 1781 

2117 923 3040 
Eene groots moeilijkheid, die bij den jouw werd 

ondervonden, was de hooge teui|ienituur iu de 
tunnel, die natuurlijk door de veelvuldige ontplof
fingen nog toenam. Dc hitte in het zuidelijk gedeelte 
was inden ivgcl aanzienlijk hoogcr dan in het noor
delijk gedeelte; dit wenl waai-schijnlijk daardoor 
veroorzaakt, dat de berg lieven het zuidelijk deel 
hooger was. De hoogst waargenomen teinjieratuui-
was legen bet einde vau 1878 85 graden Eahr . , 
maar deze werd -'«len dien tijd ongetwijfeld belang
rijk overschreden; zij was een der voornaamste 
bezwaren bij de voltooiing van het werk. De vrije 
lui-htstrooming, die het gevolg is van het samenkomen 
der beide tiimieleindeu, zal zeker veel verbetering 
aanbrengen. 

Overeenkomstig de voor wamden van het contract, 
moest de tunnel in October van dit jaar voltooid 
zi jn, en er is geen reden, waarom zij niet nog voor 
dien tijd gereed zal wezen. Sommige spoor wagen 
echter, die een deel vau het werk uitmaken, zullen 
esmt naïeruiii icn tijd voor het verkeer geopend wonlen. 

Z i j , die nadere bijzonderheden wenschen te verne
men omtrent de St.-Gothaid-tuniiel, wonlen verwezen 
naar twee verhandelingen, samengesteld door D. K . 
t'lark, eu opgenomen in het tijdschrift van het 
Engelsche Instituut van ingenieurs, waaruit eenige 
njt'ers voor deze beschrijving zijn overgenomen. 

fc'm/iHcei*iM;/. 

H Y D R A U L I S C H E K O L E N T I P O P H E T S T A T I O N 
EIJENOOHÜ DIJ R O T T E R D A M . 

Den 1 7 J ( n Februari weid aan het goederensta
tion der Staatsspoorwegen te Fijeuooid een door de 
machina)fabriek oDeutschland" te Dortmund, onder 
directie van den heer G . Drouven, Ingenieur der 
StauUsjKiorwegen, vervaardigde hydraulische kolentip, 
in tegenwoordigheid van de hinifdingeiiieurs der .Maat
schappij beproefd en ppgeleverdi 

Interessant voor heeren technici is deze t ip , om
dat meu bij de constructie van in het buitenland 
bestaande dergelijke inrichtingen partij trok en het 
goede daarvan hierbij in toepassing bracht. 

Elke tip heeft ten doei, de in een waggon aan
wezige kolen zoo goedkoop en snel mogelijk iu een 

schip of vaartuig over te laden, zonder de kolen te 
veel te lieschadigen. 

De inrichting, zooals zij te Kijenoord in werking is , 
bestaat uit ketel met stoommachine, perspompen, 
accumulator, platform met persciUnders, stortgoot 
en kaapstander. 

De ketel heeft diameter 1152 m . M . ; hoogte 2 5 5 0 ; 
wanddikte 12 m . M . ; vlampij|ien 04 stuks, binnen-
diaineter 52 , huilt n-diameter 58, lengte 1490, vuur-
kast 1021 diameter, hoogte 1040 , wanddikte 13 
m.M. , dekplaat dik 20 m . M . , verwarmd oppervlak 
04 pijpen 15.58 M a , vuurkastinantel 2.11 SI 5 , dek
plaat 0.61 SI*, te zamen 18.3 S I 1 , nuttig ver
warmd opjicrvluk 11.64 M ' . RooStMoppervlakte na 
inmetselen der vuurvaste steenen 00M m.M. diameter 
= 0 28 SI 3 , dus 0.28 X 40 - 11.04 SP. 

D u f dus het van water omspoeld verwarrad op
pervlak rOmaal zoo groot Ls als de roosteropper-
vlakte, bestaat geen gevaar voor gloeien. 

De ketel Ls verder vooralen van de noodige proef-
kranen, pr i lg l s i , manometer en twee veiligheidskle|>-
pen. Een hand|Niinp van 58 inM. diameter kan I 3 liter 
water [ter minuut in den ketel persenj in normalen 
toestand wonlt de ketel door middel van een injec-
teur uit eeu vtwrwarmer gevoed. Een pulsometer, 
met eene productie van 3450 liter per uur, zorgt 
voor condensatie van den afgewerkten sloom. 

De stoommachine L; eene verticale, met twee 
cilinders werkende, hebbende elke cilinder 160 diame
ter, slavlengte 314 en makende 120 slagen per mi
nuut. De gang wordt door een regulateur en vlieg
wiel geregeld. 

De twee perspompen, beiden enkel werkend, heb
ben 64 diameter, slaglengte 1 so en worden vanuit de 
krukas door eene ruderoverdraging vun 120 = 
40 in beweging gebracht; zij verplaatsen bij eiken 
slag 0.57906 liter vloeistof, derhalve bij 40 slagen 
46,325 liter Heide pompen ontwikkelen iu de buizen 
eene drukking van 40 atm. Wordt deze druk over
schreden, zoo o|n.'ni zich eene stelbare veiligheidsklep 
en tie daaruit ontsnappende vloeistof vloeit naar bet 
reservoir terug. 

Reservoir. Het macbinebed dient tevens als 
reservoir voor tie persvloeistof; bet heelt een inhouds-
vermogen van 513.0 liter; voor vulling van accumu
lator , cilinders enz. zijn 323.73 liter noodig. 

De acrumu/afor-cilinder heeft 260 diameter en 
3050 sluglengU:. De eigen zwaarte is 5090 ki lo; 
met acht extra gewichten ieder van 2213 kilo be
zwaard, oefent hij een druk uit vau 4(1 atm. De 
accumulatorbuis is 9000 m.M. lang. 

De platform is eene, uit getrokken ijzer vervaar
digde drager-constructie, die aau den waterkant van 
eene as voorzien, in twee, op een ijzeren raam, dat 
tevens als fondainenl dienstdoet, bevestigde plumber-
blokken draait. Op de platform bevindt zich spoor 
cn houten vloer. Aan de platform wordt de hel
l i n g , die voor het uitstorUm der inde waggons zich 
bevindende kolen noodig is, dooi twee pei-scitinderü 
gegeven , welke bij eene gezainclijke lengte van 4500 
m.M. 200 en 120 m.SI. diameter hebben. 

Om dc valhoogte der kolen vanuit den waggon 
in het schip zooveel mogelijk te verkleinen, hangt 
aan de waterzijde der platform iu vier kettingen 
eene ijzeren goot, die door middel dezer kettingen 
eu een drijfwerk hoog of laag gesteld kan weiden, 
al naargelang de bouw van het schip of de hoogte 
van den waterstand dit noodig makeu. 

De krukas der stoommachine brengt nog door 
een raderpaur een kaapstand in beweging, met be
hulp waarvan men de geladen kolenwagens op eene 
draaischijf brengt, daarop draait, op de platform 
trekt en na het lippen weder op de draaischijf haalt, 
waarvan hij door een volgenden te tippen wagen we
der verwijderd woidt. Snelheid kaapstand 120 \ \ 
— 04 3 , trommel diameter 3 5 0 , snelheid aan het 
touw derhalve 1.0990 U - I = 1.18 meter, f t 

De machinist is door hour- en zichtbare teekens, 
signalen, in de gelegenheid zich ten allen tijde van 
den toestand en den stand der hydraulische inrich
ting te overtuigen, zoodat vergissingen zijnerzijds on
mogelijk zijn. Terwijl volkomen zekerheid of waar
borg voor ongelukken door inrichtingen gegeven wordt, 
die, automatisch werkende, een te hoogen stand van 
den accumulator of platform onmogelijk maken, of 
mochten ook deze inrichtingen defect wonlen, door 
andere wonlen vervangen. Zij bestaan uit veiligheids
kleppen , afsluiters en zekerheidskettingen. 

De porajien verplaatsen 2779.5 liter vloeistof per 
uur; daar echter voor éénmaal tippen slechts 200 diam. 
X 2183 hoogte =: 0.1159 M 3 vloeistol noodig is, zou 
faTJjLj — 24 maal tippen per uur mogelijk zijn ; 
neemt men derhalve het nuttig effect der pompen 
op 75 [K-t., zoo kan 18 maal p. uur getipt wonlen. 
Voorschrift was dat de waggon in 5 minuien geran
geerd eu getipt werd; hij de beproeving bleek echter, 
dat deze tijd niet noodig is , daar in ongunstige om
standigheden slechts 4.30 min. gebruikt wenl. 

Voor de geregelde exploitatie dezer inrichting zijn 
1 machinist en twee arbeiden noodig. 

Utrecht. utu'iu.ii. 
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Berichten en mededeelingep. 
B I N N E N L A N D 

's-Gravenhage. Het bestuur van bet schilder
kundig genootschap Pulehri Studio te 's-Gravenhage 
heeft geineend de heuglijke gebeurtenis, dat een vijf
tigtal oud-Hollandsche schilderijen door wijlen Jhr. 
Van do Poll uan het Rijk zijn vermaakt, niet met 
onvci-schilligheid te mogen voorbijgaan. Het heelt 
daarom aan de weduwe van den overledene den vol
genden brief geschreven: 

•'Aan Mevrouw Douairière V A N D E P o u . — 
N E E K V O O R T te Amsterdam. 

Itcstuuideren van het schilderkundig genootschap 
Pulehri Studio, gevestigd te 's-Gravenhage, nemen 
de vrijheid bij gelegenheid der erfmaking door wijlen 
Jhr. J. S. II. van du P o l l , aau het Rijk gedaan, 
een woord van waanleeritig tot U te richten. 

Nog onder den pijnlijken indruk van de omstan
digheid, dat andere voortbrengselen \an oud-Hol-
landsche kunst tengevolge van de hebzucht of de 
onverschilligheid van landgenooten naar den vreemde 
zijn heengegaan, hebben de ondergeteekenden met 
allen, die de kunst liefhebben en bovendien prijs 
stellen op dc handhaving der nationale eer, de be
schikking van den Erllater met warme ingenomenheid 
begroet. 

Door echt vnderlnndslievenden zin geleid, heeft 
uw overleden echtgenoot een besluit genomen, dat 
het voorrecht om zulk een belangrijken kunstschat 
te bezitten, waardig boeten mocht: hij been de 
kunst aan zich verplicht en aanspraak verworven op 
de erkentelijkheid van het Nederlandsche volk. De 
Nederlandsche kunstenaars, die eerbiedig plegen op 
te zien tot hunne groote voorgangei's, zullen den 
naam van den overledene in dankbaar aandenken 
honden. 

Wij hebben de eer ons hoogachtend te teekenen, 
Namens best milderen voornoemd: 

(tv. f/.) D. A . C. AltTZ, 
Voorzitter. 

F . P. T E R H E U L E N , 

Sswefaria 
's-Gravenhage, 29 Maait 1880." 
Amsterdam. De heer J . Dirks , eerstaanwezend 

ingenieur hij dc Aiusterdamsche Kanaalmaatschappij, 
die, gelijk men weet, met den heer De Lessens naai 
Amerika is gegaan om opiuetiugeii tc doen in ver
band met de doorgraving dei-landengte van Panama, 
is hierterstede teruggekomen. 

— In de vergadering der Handelmaatschappij, 
den 30 dezer gehouden, waren 33.12 aandeelcn ver
tegen woordigd , rechtgevende op het uitbrengen van 
32.1 stemmen. Het voorstel der Direct ie om het vaste 
jaarlijkscbe traktement voor den president op f 20,000, 
voor elk der directeuren op ƒ 10,000 en voor den 
secretaris op ƒ 8000 tc bepalen, werd met groote 
meerderheid aangenomen. 

Leeuwarden. De Commissaris des koniugs 
beeft de Provinciale Staten in buitengewone verga
dering opgeroepen tegen Dinsdag 0 Apr i l . Tot de 
punten van behandeling behoort een voorstel tot 
oprichting van een waterschap »het Hautumerleeg" 
en tot vaststelling' van een reglement voordat water-
schap. Dit voorstel is het gevolg van een versoek 
van B. J . Huuvema C s., ten doel hebbende ruim 
400 hektare land te beschermen tegen overtollig 
water. Het is gelegen binnen het waterschap den 
polder van Uost-en-West-Dongeradecl, op welks 
boezem bet water zal worden geloosd. Met den 
hoofdingenieur scheen het Gedeputeerden toe, over
weging te verdienen het water op provincialen boezem 
te doen uitmalen: maar dc ligging van het water
schap is echter van dien aard, dat dit niet zal 
kunnen, dan met opolTering van zeer groote kos
ten , ook van onteigening, terwijl het bestuur van 
den polder Oost-en- West-Dongeradeel geen bezwaar 
maakt, dal bet water op zijn boesem geloosd wonlt. 
lle kosten van het waterschap worden gedragen door 
de nulsdmuwib' eigendommen buiten de bebouwde 
kom van Hautum, en de helling daarvan zal ge
schieden in evenredigheid vau de kadastrale grootte, 
naai eene hij den legger vast te stellen Massificatie. 

(JV. H . C l ) 
Arnhem. In de jongste zitting van den Gemeen

teraad is o. a. uitspraak gedaan omtrent de uitge
schreven prijsvraag voor den aanleg van de gedempte 
Jansgracht en aangrenzende pleinen. Na voorlichting 
door eene commissie. I>est:umdc uit de heeren L . II. 
Elierson, J . Copijn en Mr. II. A . Elins , is de prijs 
van ƒ 500 toegekend aan het ontwerp geteekend : 
Natura, ars et technica, waarvan de ontwerper, 
bij de opening van het naambriefje, bleek te zijn 
de heer Leonard A . Springer, tiiiubouw-aii-hitecl te 
Amsterdam. 

In dezelfde zitting is eervol ontslag verleend aan 
den heer G. T. Coeis als lid van het bestuur der 
Ambachtsschool, en tot leden van dit bestuur her
benoemd de heeren J . van Heen, J . M . Trsanboer 
en M . E . van Zeyl. 

Leiden. De vereaSSgde vergadering van Rijn
land heeft in hare jongste zitting het gewichtig 
besluit genomen, om een aanzienlijk deel der kosten 
te waarborgen van eene afdoende verhooging en 
verzwaring vau den Lekdijk-Bovendams. De ver
sterking toch, die aan het hoogheemraadschap van 
den Lekdijk-Ilovendams door Godeputeenle Staten 
van Utrecht bevolen en door den Koning bekrachtigd 
was, werd, volgens het oordcel van dc deskundigen 
en van do waterschap-col leges, geheel onvoldoende 
geacht. 

De geheele verhooging van den Lekdijk-Boven
dams zal nu een uitgaaf vorderen, die op een 
millioen gulden is geraamd; het hoogheemraadschap 
van den Lekdijk-Bovendains zal zelf daarin de helft 
dragen; voor de wederhelft stelt Rijnland zich borg 
en heeft reeds de toezegging van Gedeputeerde 
Staten van Xoord-llulluud cn van de dagclijksche 
besturen van Amstelland en Schiehuid, zoomede vau 
den dijkgraaf van het groot waterschap vun Woerden, 
om het verleenen van k nicht igcu weidelijken steun 
bij de Provinciale Staten eu bij de algemeene ver
gaderingen dier waterschapen le bevorderen. 

Het uitricht bestaat, dat, wanneer Gedeputeerde 

Staten van Utrecht, voorzooveel het college van 
den Lekdijk-Bovendams betreft, de gesloten over
eenkomst goedkeuren, dc Minister van Waterstaat 
bereid zal worden bevonden aan den Koning het 
voorstel te doen, om het gegeven bevel in te trekken. 

Het werk zal zóó worden aangelegd, dat de 
arbeid, behoudens overmacht, reeds vóór den vol
genden winter gereed en de dijk in voldoenden 
staat van tegenweer zij gebracht. 

Hierdoor zal het gevaar, dat in de laatste jaren 
opnieuw sterk dreigde, bijna zeker in de toekomst 
zijn afgewend, cn duizenden zullen met vreugde 
den maatregel begroeten, ontheven als zij zullen 
zijn van de bange zorg voor leven, have en goed, 
en den wileialiepsliosUiinn daakweten voor de on* 

bekrompen wijze, waai op zij de belangen hunner 
ingelanden hebben bevorderd. (ï.eidsche Courant.) 

Tiel. Uit de 42 sollicitanten werd door don 
Gemeenteraad tot architect benoemd de heer C. van 
Weerden, opzichter 1e klasse bij dc gemeentewerken 
te Arnhem. 

Bolsward. Voor de betrekking van gemeente-
airhitect op eene jaarwedde van / 800 hebben zich 
reeds 46 sollicitanten aangemeld. 

üiikmitliiiiiii^ii van Aanbestcdin^b, 
Maandag, t April. 

Breda, te 11 uren, door VV. van Tets, in Dc Beurs 
van Breda: hot leveren cn platteen van p. in 2300 
K . G . gegoten-ijzeren kolommen en roosters cn p in. 
22,004) K . G . gesmeed en geplet halkijzor. 

Kljaeard, te 11 uren, bij 1'. Labrijn: hel bouweu 
eener houwmanswoning, mei amiettc schuur. 

Makkum, te II ureu, in Dc Prins: het herstellen 
vau eeuige werkeu aan de zeewering vau Wjuseradecls 
/.uiderzeed ijken. 

Helder, te 11 'n'eii, iu Tivol i ! lint éénjarig onder
houd van dc werken on dc kazernegebouwen te Helder 
en op Tessel. 

'••Hage, te l l ' / j ureu, door hot min. van water
staat enz., aau liet geb. van liet prov. bcsttmr: liet 
bezinken cn bestortcu van dc Westernol aan den Oude-
landschen zeedijk op Goedereede. Kaming ƒ88,100. 

Hampen, te 12 uren, in het Hotel des Pays-Bas: 
bot éénjarig onderhoud der kazernegebouwea enz. 
aldaar. Raming /5400 . 

Blnadag, 0 April 
VI!.linerii. te II uren, in het Hoofdwacht huis: het 

éénjarig onderhond lo. van de werken eu gebouwen 
enz. te Vlissingen ea te Rammokcns, 2o. vaa de 
kssernegeboowen enz. te Middelburg. 

Pullen, te 11 uren. door den arcli. J . U . Makkiuk: 
het aanbrengen eener bebordiug op het bestaande 
snantwerk van het woonhuis van not. A . C. Pliester, 
aldaar. 

» i«en, te 12 uren, door liet ministerie van water
staat enz., aaa het gebouw vun het prov bestuur: 
het bouwen vaD eeue ijzeren draaibrug over dc Drent-
schc Hoofdvanrt ter vervanging der oudo Dieverbrug. 
Raming / 5345. 

'••Hnce, te 1 uur, aau liet ministerie van Justitie: 
het leveren van hout, metsel ster ucn, metsel- en plcis-
tersjH-ciëii, bazalt cu keien, tegols en pothuizen, verf
stoffen eu gereedschappen aan de gevangenissen te 
Leeuwarden, nabij Leiden, te Hoorn, te Rotterdam, 
te Alkmaar, nabij Doetinchcm en aau de Rijksgesticli-
leii Ommerschans en Vcenliuizeii. 

Weeap, te 1 uur, door het gemeentebestuur: ver
nieuwingen en reparntien aan bruggen en bescherm-
werken, met bijbehoorend verfwerk; het maken vau 
eene waterbesc boei ing eu eeuige bestrating en pleis
terwerk enz., in 2 perc. 

t 'uvk, te 2 uren, door deu urch- J. Beuyssen, bij 
W. Thomassen: liet bouweu vnu ecu hoerenhuis voor 
Hermans-Schey. 

Z wal Ir, bij den secretaris-thesaurier der Overijs. 
Kanaalmaatschappij: het maken en iubangeu van 2 
nieuwe sluisdeuren in het boveiihoofd der Pothoofd-
sluis te Deventer. Inl . bij den opz. J. Veruimmeu, 
te Zwolle eu den adj.-opz. H . Rietberg, te Kaalte. 

Weenadag, T April. 
I.I enlngen. te lOureu , in liet Hoofdwaclithuis: liet 

éénjarig onderhoud der kazerne cu andere gebouwen 
en werken aldaar. Raming / 3800. 

Maastricht. te 10 ure», op het bureau der geuie: 
het éénjarig ouderhoud van de kazernegebouweu enz. 
aldaar. 

Hoorn, te 11 uren, in 't Hotel De Doelen: het 
éénjarig ouderhoud van dc kazernege bouwen enz. aldaar. 

'••Hage, tc 12 uren, door het ministerie van Water 
staat euz.: l o . het onderhouden van eenige werken 
vau- en bij den Staatsspoorweg t» Amsterdam (spoor
weg Nieuwediep—Amsterdam), l o l . bij deu hoofdin
genieur te Amsterdam. Raming ƒ 7 5 9 0 ; 2o. het ma
ken, leveren eu opstellen vau eeue draaischijf van lit JO 
M . middellijn op het goed ere netst ion ia de Stadsnet-
landen te Amsterdam Raming ƒ4700 ; 3o. het leveren 
van beslagen eikenhout voor wissels eu kruisingeu op 
het goederenstation iu do Stadsriellanden te Amster
dam. Raming ƒ 20,700 ;4o. het onderhoud vau bestra-
lingeu en steigers te Amsterdam (spw. Nieuwediep 
Amsterdam). Ramiug ƒ12,030. 

Butfen, te 12 uren, bij T. Sluis: het verfwerk der 
verlengde overkapping van het station Zutfen. 

Bergen-ep-Zeam. te 1 uur, door burg. en Weth.: 
de levering vau 100,1100 Quenastkeien, retouches, 
halfvlak behakt. 

('Itbulien, te 1 uur, door liet waterschap De 
Lauwerpolder, in het gemeentehuis: liet leggen van 
een kapitalen zeedijk met opdijkcii, iatig p. m. 413'J 
M- . eeu duikersluis enz., het graven eener binnen-
bermsloot eu een uitwateringsgrul. 

Haarn, te I' , uren, door het gemeen tebest: de le
vering van 100,000 Waalslrantkliukers, 300 stère rood-
zand, 100 stère fijne grint. 

Katterdam, te 2 uren, door den arch. J . C. vau Wijk, 
in De Romein: het bouweu van eene villa aan deu 
Westzeedijk aldaar. 

tammer, ter secretarie van Zeveii-Grietenijeu-en-
Stad-Slooten: dc levering van 9 perc. greoeu palen 
eu I perc. gordingen. 

Benderdag, N 4prll. 
Leeuwarden, te 10 ure», bij O. Lubberts: lo . het 

éénjarig onderhoud der kazernpgubouwen euz. aldaar. 
Ramiug ƒ 5 4 0 0 ; 2o. het aanbrengen van eene gas
leiding in de kazerne enz. aldaar. Raming ƒ2100 . 

Koerinnnri, te 10 uren, op het bureau der genie: 
het éénjarig ouderhoud van dr kazernege bouwen enz. 
aldaar. 

Waubrugga, te 1 0 ' , uron, door het gemeentebest.: 
het verbouwen der opcub. school in het dorp. Aanw. 
6 April , le 11 uren. Bilj. inz. 7 Apri l , vóór 'sar. 8 uren, 

«rhoorioo d, le II uren, door het bestuur van bet 
vecnscliap Udoom, bij T. Kemfer: het bouwen van 4 
overritvonders. 

Hel-ward, le 11 uren , door het gemeen tebostuur 
van Wouseradeel: lo. liet maken van een kunstweg 
van Wons naar Pingjum; 2o. het makeu van pompen 
en beschoeiingen, ten dienste vuu dien weg. 

Waarde, tc 11 uren, voor het cal. waterschap Waarde: 

het herstel, de vernieuwing en éénjarig onderhoud van 
de aarde-, kram-, rijs- cn stccuglooüngwerken. 

Arnhem, te 12 uren, door liet prov. bestuur: l o . 
eonigc vernieuwingen en herstellingen iu hel inwen
dige der prov. gebouwen te Arnhem in '80; 2o. het 
van buiten-verven der prov. gebouwen le Arnhem iu '80. 

Arnhem, te I uur, door den burgemeester: de 
levering van ongeveer 15,000 stuks graszoden, ge
stoken op zwarten groud of dc heide. 

Bud-Beierland, te 3 uren, door den arch. Fop 
Smit, in De Oude H o r a : hut afbreken eu wodernp-
bouwen van de bouwmanswoning „Zwanenburg", gem. 
Mijnsheereolaud. 

I irrcht, te 6 uren, door deu arch. Alb . Nijlaud: 
het afbreit eu en wederoptrekken van het achterge
bouw achter deu winkel van J . A . Verkerk, in de 
Choor straat. 

Vrijdag, H n . , ll 
Venlaa, te 1') uren, op het bureau der geuie: hot 

éénjarig onderhoud vun de kazeriiegebouwcn euz. 
aid air . 

KIJswHjh, to 11 uren, in de herberg Witsenburg: 
hei auiovecrcu van het bestaande en het maken van 
een nieuw ach Ier waterloop vun den molen van den 
Broekpolder ouder Rijswijk. 

Zuilen, te 11 oren, in Da HolUndsclie Tu in : liet 
éénjarig onderhoud van de werken, kazernegebod wen 
enz., aldaar. 

Haarden, te II ureu, in de kazerne Oud-Moleu: 
het éénjarig onderhoud lo. van de werkeu te Naarden. 
Haming ƒ4800; 2o. van de kazeruegebouwen, enz. al
daar. Raming ƒ 2610- 3o. van de werken te Miiidcu. 
Raming ƒ2430 ; 4o. van do werken lungs de Vecht 
van Weesp tot Tienhoven. Raming ƒ3030 

'•-Hage, le 1 uur, door het ministerie van water
staat enz.: het bouweu van eene loods tot berging van 
telegratfinaterieel te Nijmegen. Raming r*ÏIÜS5. 

Amsterdam, te 2 uren, door het bestuur der Ver
eeniging van deu II Viucentius van Paulo, iu Het 
Vosje: het graaf- en heiwerk der fund'inenten voor 
eene school met directeurs- en ouderwijzerswonb.g 
aau de Stadhouderskade, aldaar. Inl. bij den bouw
meester A . C Bleys, Brouwersgracht 136. Aauw. S 
Apri l , te 2 uren. 

Zaterdag , 10 Apill. 
Amsterdam, te 10 uren, op het bureau der genie; 

lo . het ééujarig onderhoud der werken aldaar. Ra
ming ƒ 22(H); WO. idem der kazernege bon wen aldaar. 
Kaming ƒ «300. 

Woerden, te 10 uren, in de kazerne: het éénjarig 
onderhoud der werken eu kazernegebouwen enz. te 
Woerden en te Wierikcrschans. 

Breda, te 11 uren, iu Het Hof van Holland: liet 
éénjarig onderhoud lo . van kazernege bon won enz., 
2o. vun de werken der Kou. M i l . Academie. 

i irventer, le t l uren, op liet bureau van den hoofd
opzichter der genie: bel ééujarig onderhoud der ka
zeruegebouwen enz. aldaar. 

Lelden, te 11 uren, op het bureau der genie: lo 
het éénjarig onderhoud van du kazeruegebouwen enz.: 
2o. eene verving dier gebouwen te Leiden. 

Helvelrt, tc 1 uur, door burg. eu weth.: het ma
keu der nnrdehaan en het met klinkers bestraten van 
een grdeolte der Gij zelsch es traaf, lang 1100 M . Aauw. 
ti Apri l , te 1 uur. 

Hlerlngerwaard , te 8 uren, teu raad huize van den 
polder: lo. bel afbreken en met steen vernieuwen vuu 
dc brug over de Hoofdvaart bij den Nntwig ; 2o. 
eenige hcrstelliugcu enz. aau verschillende bmggeu 
in dien polder. Aanw. 5 Apri l , te 10 uren. 

Maandag, 13 April. 
Haarlem, te 10 uren, in De l h H e : het éénjarig 

onderhoud van werken, gebouwen enz. Raming ƒ8200 . 
'•-Hage, te l l 1 , uren, door het ministerie van wa

terstaat enz. aan het gebouw vau het prov bestuur: 
lo . het uitdiepen van een gedeelte van deu Ilulluud-
sche-IJscl. Raming / 2280; 2o. het leveren cn in-
hangen van 2 paar deuren in de schutsluis hij het 
Rijksstoomgemaal te Sleeneuhoek. Raming / 44S0. 
Aauw. van beide 7 Apri l . 

Enschedé, tc 12 uren, door het gemeentebestuur: 
het onderhoud der straten ged. '80. 

iififl; te 12 ureu, door den directeur der artillerie-
stapel- en constructieniagnzijiien: de levering van: 
perc. 1, 720 K G . bruin tuigleder: perc. 2, 100(1 K G . 
idem; perc. 3, 210 K G . grauw kalfsleder. 

Kampen, te 1 uur, door liet gemeentebestuur: liet 
maken eener bedijking op dc Maiidjeswaard. Aauw. 
0 Apr i l . 

Middelburg, tc 1'/. uren, door burg. en wetli : het 
veranderen van de school voor meisjes op de Haring-
plaats in eene middelbare schcol voor meisjes, het 
bijbouwcu van één schoollokaal euz. Aanw. 8 Apr i l , 
te 10'/, uren. 

«Aalwijk, iu den polderraadkamer van Stolwijk : 
het reconstrueoren van het boven scheprad-stoomgemaal 
te Gouderak tot eeu voor directe waterontlasting door 
middel vau hcvelcentrifugaalpompen. 

Blmdag, IS tprll. 
Amen-Taart, te 10 uren. in de Soc. Ainicitia: lo. 

het éénjarig onderhond der kazeruegebouwen enz. 
aldaar; 2o. idem der werken in dc Grubbc-linie en dn 
linie iu de Neder-Beluwc. 

«Jarlnrhem, tc 10 uren, op het bureau der genie: 
het maken vun een bomvrij wachthuis in du batterij 
op den spoorweg Dordrecht-EIst, nabij den Diefdijk. 
Aanw. 9 A p r i l , te 12 ureu. Ramiug ƒ 54,000. 

Crare, te 10 uren, op het bureau der genie: het 
éénjarig ouderhoud vau de kazernegebouwen euz. aid. 

Haul hem, tc 11 uren. door het gemeentebestuur, 
bij Wed. Crolla: het bouwen van «en schoollokaal 
met onderwijzerswoniug. Aanw. 10 Apr i l , te !> uren. 

Lent, te 12 uren, door kerkv. cu notabelen der 
Herv. gem. hij A. Areuds: liet bouwen van een huis. 
Aanw. 2 uren voor dc besteding. 

Huinerwold te 1 uur, door liet gemeentebestuur: 
liet afbreken en wederopbouwen der school, alsmede 
eenige verbetering aau de onderwijzers woning te 
Oosteinde. Aanw. van ••ƒ,—IJ uren. Inl . bij deu 
arch. S. H . van der Veen, te Meppel. 

Betterdam, in het. Timmerhuis: het uitvoeren vau 
verfwerken aau gebouweu, bruggen enz., in 5 perc. 
Aanw.: perc. 1, 8 A p r i l ; perc. 2 eu 3, 'J A p r i l , perc. 
4 en 5, 10 Apri l . 

Wernndag. 14 April. 
Amsterdam, te II uren, aau het directiegebouw 

der marine: de levering bij de directie te Amsterdam 
van verschil lende artikelen, iu 45 perceelen, o. a. van i 
wagenschot, Noordsehe houtwaren, grenen Noordsehe 
en Pruisische delen, grenen ribben, schrooten en lat
ten, vuren delen, dennen ribben en schrooteu iepen-
en Hndenhout, pok- en bulletreehout, ijzerwerk, koper 
in bladen eu pijpen, geelkoper in staven en druud, 
koperen spijkers, tin, zink in bladen en spijkers, 
ijzeren spijkers, gereedschappen, machinekamerbe-
hoeflen, gascokes, houtskolen, euz. enz. 

St.-Annaland, te II uren, in het gemeentehuis i 
het herstel, de vernieuwing eu bet onderhoud tot 30 
Apr i l '81 vau de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiing-
werken aan de waterkeering van deu Suzmuapolder. 
Atnw. 7 en 10 Apr i l . Raming ƒ 7 9 2 0 . 

Haiierdam, te 1 uur, door burg. en weth.: het 
maken van eene vaste brug ter vervanging van de 
Valkenbrug cn het verbreeden der beslaande land
hoofden. Aanw. 10 Apr i l , te 10 urea. 

Uirecht, te I uur, door de directie van de Neder], 
Ceutraalspoor wegmaat schappij: de levering vau ma-a. 
zijnsgoedereu. 

Harderwijk, fe 3 uren, door de comm. van beheer 
der gemeentcga*fabriek, op het gemeentehuis: het 
bouwen tan 3 retortovens op de daarvoor aangelegde 
fundamenten. Inl. bij den gem. architect J . II. Mak
kiuk. Aauw. 9 Apri l , te l l uren. 

Ilenderdag, l.t «pril. 
IIlrerht, lo 10 ureu, iu liet gebouw voor K. cn W.; 

het ééuju'ig onderhoud van: lo . k-ize nu'gebouwen ene, 
te Utrecht; 2o. werken te Utrecht en omliggende for-
ten; 3o. werkeu in dn stelling vun llonswijk en tu 
Vreeswijk; 4o. werken te Wijk-bij-Duiirstedc cn vau 
daar tot Odi;k. 

Helder, Us 10 uren, door dea outv. der rcg. cn dom. 
te Tessel, in het Stationskoulehuis: het graven van 
afwatering» lout en op Tessel. 

Amsterdam, te 11 ureu, aan het Koloniaal Etablis
sement: dc levering van verschillende benoodigdhoden, 
iu 51 perceelen. 

Haarlem, te 2'/. uren, door liet ministerie vau 
waterstaat enz., BSO het gebouw vnn het prov. bestuur: 
lo. het leveren vuu brik en slortstccii voor de Held. 
zeewering, in 2 perc. Kaming resp. ƒ 8 8 0 0 en /"814Ü; 
2o. het doen van duinbenlantingru enz., in B perc. 
Kaming reap, ƒ 6000, / 9500 en ƒ 7500. 

Haarlem, te B ' / l uren, door het prov. bestuur": het 
bouwen van eene bergplnafs voor het archief aan- en 
het verrichten van eenige werken in het gebouw van 
het prov. hestuur vuu Noord-Holland, te Haarlem. 
Inl. bij deu hoofdingenieur Cournd, aldaar en bij den 
ingenieur J . J . Koelants, te Amsterdam. Aanw. 10 
Apr i l , te 10 uren. 

Vrijdag, IO April. 
'••Hearh, te 10'/, nrcu, door het ministerie van 

waterstaat enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: 
het veranderen iu steenglooiingen van de rijzen boven-
en beneden vleugels der sluizen no. 9, 8 en 2 op de Zuid-
Willemsvaart. Aanw. 12 April . Raming / 2500. 

Arnhem, te 11 uren, iu De Harmonie: l o . bet 
ééujarig ondeihoud vnn de kuzerncgebouwen euz. 
te Arnhem eu van het fort hij Westervoort; 2o. cenc 
binnen verving van de Willemskazerne te Arnhem; 8o. 
het verbeteren vim de afwatering der terreinen bij do 
Willemskazerne aldaar; 4o. bet aanbrengen van gas
leidingen iu die kazerne. 

Leeuwarden, te 1 uur, door het prov. bestuur : het 
gedeeltelijk vernieuwen der vaste brug met waterkee
ring, gen- dc Littenscrzijl. bezuiden Wommels. Inl . 
bij den prov. ingenieur, en bij den opzichter G. Schut
ten, te Harlingeu. Aanw. 8 Apri l . 

ZwulliTkrr-prl. te 12 uren, door het gemeentebe
stuur; du levering van 1*5 M * grint. 

Zaterdag, 17 April. 
Ueertruldrnberg, te 10 uren, in het Hotel Gom-

mers: lo, hel éénjarig onderhoud vau dc knsernege-
bouweu; 2o. idem der werken aldaar; So. eene ge
deeltelijke verving vnu de gebouwen aldaar. 

iieiikeiiiiu. te ll) uren, door burg. cu weth.: lo. 
het afbreken der bestaande school en onderwijzers 
wouing met schuur te Spijk, gem. He.iLclum, en het 
tcrzulfde plaats weder bouwen ccner school met on
derwijzerswoniug, met bijlevering n a schoolmeubelen: 
2o. het vergrooten der openbare school en het aan
brengen van eenige vernieuwingen cn hcrstclliiigeu 
aan de onderwijzerswoniug le Heukeliim, met bijle-
rerlng van lakooi men beien. Inl. bij den snhiteet A . 
Verswei Mz. , te Sliedrecht. Aanw. lo Apr i l , te 
12 uren. 

Maandag, April. 
's-Hage, te 11% uren, door het ministerie van wa

terstaat enz., aan bet gebouw van het prov. best: het 
leveren en verwerken van stortstcen om dc kappen 
der beide Hoomsehe hoofden aan den Oudchoorusclien 
zeedijk. Aauw. 14 Apr i l . Raming ƒ 25,000. 

I» r in , te 12 ureu, door den directeur der artillerif-
stspel- en constructiemii^azijuen: de levering vuu : 

Artillerie (eiciele eiseh): 500 M . zijden gaas, onge-
guind, 100 KG. saaietien koord, 50 sinks veiliglieids-
lampen; 

Artillerie eotutmrtiewinie/: 2700 K G . zinkbladen, d. 
0.015 M . , 2000 K G . idem, dik 0.0012 M . 

Artillerie /qroteeAHiicAe werkplaat*; 3000 L . alcohol, 
WO riem kardoespapicr, 10O0 K G . blonde schellak, 500 
K G . zwuvelaiitimouium, 7500 K G . sal|«terzutir, 2000 
K G . zwavelzuur, 3000 K G . koperplaat, dik 0.0009 M , 
1500 K G . idem, dik 0.0008 M . . 480 K G . rond staaf-
kopor. dik 0.0105 M . , 105O K G . staafniessiui;, dik 
0.015 M . 

Amalerdam, te 1 u r e n , door de Hol l . I.lzcreu-
.spoorwegmuiitschappij (vernicuwinijsf. N . - H . Stsspw.) 
in Het Vosje: dc levering vau: hestek 179, 11IK) 
stnleu spoorslaven met het beBOOflIkde verbindinys-
ijzer cu haak houten ; bestek 180, 5(10 eiken- eu 500 
grenenhouten dwarsliggers eu 3 stellen eikenhouten 
voor wissels; bestek 181, 20 gegoten-stalen punt-
stukken; bestek 182, 20 stel stalen tougbewegiugen. 

Blnadag. * • April, 
•uderkerk a/d Ani.lel, tc 12 uren, door het be

stuur der dioogniakerij van bet zuidelijk gedeelte des 
Mid del polders, iu het logement Paardcnbnrg: bestek 
A, lo . het herstellen van den duiker ucliter deu 
sloomwatermolen; 2o. het maken van 5 houten brug
gen over de Ringvaart en in dc Droogmakerij; — 
bestek B, lo. het verwijden eu TOrdispea der tochten, 
2o. het maken der wegen SS opritten voor de bruggen 
en in de Droogmakerij. Inl. der aardewerken bij 
den opzichter J . Annart, in de Droogmakerij, nabij 
den stoom wat rrmole n, te Nieuwer-A instel. Aunw. lü 
Apri l , te l ' i ' . uren. 

Ween.dag, SI April. 
's-Hage, te 11 ureu, door het ministerie van wa

terstaat enz : het doen vun eenige werken aan hot ge
bouw gen. „het Stadhouderlijk Kwartier", te 's-Hage. 
Aanw. G Apri l . Raming ƒ 36.500. 

Lrmmrr, door liet waterschap Zeven-Grietenijrn-en-
Stad-Slootcn: hel verhoogen en verzwaren vau deu 
zeedijk teu oosten Lcmsterlioek, over de lencte van 
1000 M . Raming f 124.000. 

Banderdag, SI April. 
2',, uren, door 
n liet gebouw __ 

hot herstellen eu verbeteren van 's Rijks zcewerko 
op Wieringen. Aanw. 17 Apri l . Ramiug ƒ12,400. 

Vrijdag, SS April. 
Mandel, aan de Tacozijl, te 11 uren, door het dijks

bestuur van het waterschap de Zeven-tirietenijciicn-
Stad-Sloten, ten huize van den kastelein E. Itouwhuis: 
het maken van paal-, aard- en kapwerkeu, kistvullin-
gen en het leveren van zinksteen, stroo cn rijshout, 
enz. teu dienste vun genoemd waterschap. Bestekkou 
verkrijgbaar ter secretarie van genoemd waterschap 
tc Lemmer. 

Vrijenban, te 2 uren, door het gemeentebestuur, in 
het raadhuis: het houwen vau een school voor 80 
kinderen eu eeu onderwijzerswoniug. Aanw. en iul . 
bij R. Schelling Az . , te Dolft, tusschen 5 cu 6 uur 
des avonds. 

Blnadag, X? April. 
'a-Haga, te 1 uur, door het ministerie van finan

ciën : het driejarig onderhoud van-, benevens eeuige 
herstellingen aan het gebouw van het kantoor van 3e 
hypotheken en bet kadaslor te 's-Boseh. Aanw. 20 
A p r i l , te 11 urui. 

Haarlem, te 2',, uren, door het ministerie van wa
terstaat euz., uan het lebottw van liet prov. bestuur 

Nijmegen, Ic 2 uren. in het gesticht: het ver
richten van liet stukadoor- cn witterswork in hot O.-
[{..gasthuis. 

Waenadag, SH April. 
VHage, tc 12 uren, door het ministerie van water

staat enz.: lo het maken vnn de Inndhoofden on pijlers 
van de brug over de Beneden-Merwcdc te Boanhoek. 
Inl. bij den eerstaanw. ingenieur L . J . Kespen te 
Üorincnmn. Aanw. 19 en 20 Apr i l , te l i 1 / , uren. Ra
ming ƒ 981,000; 2o. het baggcrwerk tot onderhoud 
van dc vaargeul in de Konnursliuven te Rotterdam, 
tusschen de kilometerraaien 132 en 134. Aanw. 24 
April . Raming ƒ0 .32 per M \ 

Alloop van Aanbeslediiî en. 
19 Maart: het afbreken der houten en 

het bouwen van cone gemetselde sluis; gegund aan 
Wed. Meiman, tc Warmond, voor ƒ 4 2 1 1 . 

Midland (op Terschelling), 20 Maart: liet auiovec-
ren cn wederopbouwen eener kerk voor de Herv. 
gemeente; gegund aan deu ontwerper M . Daalder, 
tc Nieuwediep, voor / 20,000. 

scheveningen. 20 Heart: bet hnuwun van een 
winkelhuis en boekdrukkerij, ouder beheer vun deu 
urch. H . J . van don Brink; gegund aan L . J . Kleyu, 
te 's-Hsge, voor ƒ11,579.33. 

Alkmaar, 23 Maart: het éénjarig onderhoud van 
de Hondsbossche zeewering en eenige binnenwerken; 
ingek. 3 bilj., als: 
h. A . van ïlaaftcn, tc Sliedrecht, ƒ 26,100 
(ï. D . van Doorn, „ Amsterdam, „ 25,400 
J. Oldenburg, „ Bergen, „ 24,448 
gegund. 

Haarn, 23 Maart: het maken van ecu bad en wo
ning, alsmede van eenige répara! ien S M cu hot schil
deren van dc Isr. kerk; ingek. 13 bilj., als: 
G. J . de Vries, lo Hoorn, ƒ 5970 
J . van Petten, „ idem „ 5829 
A. Molenaar, „ idem » 5205 
.1. Gluijstcen, „ idem „ 5727 
J. Wijnans, „ idem ,, 5"23 
K. Bskker, „ idem „ 5866 
Peenboon en Visser, „ idem „ 5543 
Godvlicd, „ idem ,, 5488 
Volgen en Boon, „ idem „ 5210 
J . Rustenburg, „ idem „ 5200 
R. I*akemaii, „ idem „ 5183 
P. J . Blaauw, „ idom .. 4987 
J . v. d. Bergh, „ idem >. 4798 
gegund. 

WUaekerfce, 23 Maart: hot verrichten van rijs-
werken in den Vliotopolder; minste inschr. was J . 
van den Band, voor /'2402. 

Ridderkerk, 24 Muiirt : de levering van 505 stère 
grint; minste inschr. was J . van Brcugil , te De 
Werken, a /1.49 per stère. 

Crenlngeti, 24 Maart: het verhouwen eener win
kel bel iu iziug in de Zwauonslraat, onder beheer vun 
den arch. N . W. L i l ; ingek. 8 bilj., als: 
D. Dooijes, to Groningen, ƒ 0 8 4 5 
J . lluupt, „ idem „ 6697 
F. Roders, „ idem 6375 
Th. Hendriks, „ idem » 6197 
J . Vcrsteegen 1). T. Kolthoff, „ idem „ 5532 
M. Mammon, idem „ 5474 
K. Petors, « idem M 6025 
G. Ilinriehs, „ Idem „ 4870 
gegund. 

Ulnarhaten, 24 Maart: de wijziging vau oen be
itsend gebouw lot sociéleiislokalon cu kasleleiuswo-
ning; ingekomen 6 bilj., als: 
J . ter Velde, te Winschoten, ƒ 2685 
K. v. d. Voort, „ idem 24SO 
H . Dik, „ idem „ 2273 
J . Buurke, „ Noordbroek, „ 2260 
P. Raveusberg, „ Winschoten, „ 2060 
H . v. d. Wal, „ idem „ 1878 
gegund mi» P. Rnveiisbcrg. 

Hellingwelde, 25 Maart: het makeu van fundee-
ringen, gebouwen, schoorsteen euz tot hel doorstoom 
bemalen van het 4e onderdeel van Rciderland ; iugek. 
11 bilj., als: 
A. Schreudor en M . Tulp, Hoogezand, f 35,700 
A. 11. Tenipga en .1. M . l en ing», Grootegast, „ 31,000 
11. Dik en J . Numaun, Winschoten, „ 30,823 
II. Vos, Sappomoor en C Alous, Hoogezand, „ 29,870 
(i. P. v. Minden en G. 8. Potfs, Nicuwescluuis, „ 28,000 
J . N . Krnizingn, Blijhnm eu 0. de Jong, 

Niouwolda, „ 27,740 
G. Heikens en G. Unbend, Oostwold, „ 25,570 
(i. HazolhofTen J . J . Kourta, Oudo-Pokela. „ 24,880 
W. Timmer, Filisterwold cn 11. Timmer, 

Bccrta, 24,800 
F. Boelen en C S. Bssuere. Rotteralle, „ 24.224 
J. G. Sluiter en J . H . Dijkhuis, Bellingwolde, „ 22,563 
gegund. 

Amsterdam, 26 Maart: liet verhouwen van een 
perceel, iu tc richleu tot 6 afzonderlijke woningeii, in 
dc Viukenstruat 21, voor rekening vun Gebr P. J . 
cu M . Nmnan, onder beheer vau J . A . Sundial; 
minste inschr was A . Hes, te Amsterdam, voor ƒ4495 . I 

«raningen, 26 Maurt: lo. het vervolgen met hot ; 
betlesjmo van stconglooiingon ten noordwesten van , 
Delfzijl; ingek. 6 bilj., als: 
J . N . Kruizinga, te Blijhum. / 19,800 I 
H . Stralingh, n N.-Pekela, „ 19.075 
11. K . van Buren, „ Delfzijl, 18,967 
W. de Jong Az-, „ Groningen, „ 18,960 
L. Brand Dz,, » Giesendnm, „ 18,627 
E. Sijtses, „ Furiiisutii, „ 18,346 

2o. het desa van vernieuwingen cu herstellingen 
aan du walinurcn lungs do l.uveu in het Botcrdiep; 
ingekomen 4 bilj., als: 
J . N . Kruisinga, te Blijham, / 1900 
11. Slratingh, » N.-Tekel i , ,. 1810 
![. K ie l , „ Groningen, „ 1749 
II. Wind, ., Zoutkamp, „ 1650 

3o. het vernieuwen der ben eden dc uron van de 
schutslui» in het verhiiiduigskauaal tusschen het 
Hoendicp cn hot Noortl-Willemskanaal; ingekomen 5 
bilj., «Is: 
11. Stralingh, te N.-Pekela, / 1515 
K. SijtseB, „ Farmsum, „ 1480 
J. N . Kruisinga, „ Blijham, „ 1475 
II. Kiel , I, Groningen, „ 1434 
H . Wind, „ Zoutkamp, . 1380 

Sneek, 26 Maart: het verbouwen der synagoge. 
Onder beheer van don arch. A . Breunissen Troost; 
iugek. 4 bilj-, s is: 

C. 11. Visser, ƒ 5432 
F. Prins, „ 5180 
M . P. van Vugt, „ f>175 
M . Rondcma, .. 5154 

Amsterdam, 27 Maart: het doen van verschillende 
onderhoudswerken, ten dienste vun 's Rijks lijnbaan 
eu werf en van de luariniorsknzeriic; minste inschr 
was voor perc 1, 3 en 4 H . J . Meekers, te Amster
dam, resp. voor ƒ9439, ƒ 6 9 1 9 en ƒ 1 8 9 5 ; voor perc. 
2 Knipper en Vree, voor ƒ2670 . 

Leeuwarden, 27 Maart: het bouwen vnn een pak
huis achter dc broodfabriek De Zelfsluudighoid; 
brtoestc hi*fhr WS1 G. Siuuema, voor ƒ4.171; minste 
mschr. A. Biuaks , voor ƒ 3 6 2 9 ; gegund; beiden te 
Leeuwarden. s 

Kroningen, 27 Maart: het afbreken eu wederop
bouwen eener winkelbehuizing met bovenwoning enz. 
in den Karoliowe<;, E 66, onder beheor vau de arch. 
Hoekzcmn; ingek. 9 bilj.. als: 
J . Kruiter, te Groningen, ƒ 5400 
11. K ie l , „ idem „ 5320 
E. W . Wielzema, „ idem „ 5297 
R. Schuur, „ idem „ 5290 
L . k t Rointjcs, „ idom „ 8000 
M . Mammen, „ idem „ 4982 
J. W. Bakker, „ idem „ 4840 
E . Peters, „ idem „ 4000 
H . Jansen, - idom „ 4552 
gegund. 

iierwijuen, 27 Maart: hut bouwen van een woon
huis met boerderij, voor M van Arendonk Ez., onder 
beheor van deu architect 11. Leemhuis; minsto inschr. 
was W. Looijen, le llorwijncn, voor ƒ11,500. 

ineek, 27 Maart: voor dc verschillende leveringen 
ann dc gemeente waren minste inschr. nis volgt: a. 
75,000 Wailstcen: A. Kestens, te Heerciiveen, voor 
'1840 per 1000; b 15,000 Frieschc klmkcrmop: S. 
Ijondcman, te Franeker, voor ƒ15 .60 5 per 1000; e. 
40,000 bakklinker: P. Sttnstra, tc Harlingeu, voor 
ƒ11.35 per 1000; 4. 1:00 M 3 zand voor beslratiug: 
O, l>. vnn der Wal, te IJlst, voor ƒ 0 . 6 2 ' per M 1 . 

Utrecht, 30 Maart: het makeu van eenige wijzi
gingen in dc werkplaats op het stal ion Maastricht; 
1 biljet imrek. van J . Laudy, te Sittard, voor ƒ 1588. 

Leur, 30 Maart: het al breken vau ecu schuur unit 
annhooriglioden enz. on het houwen van 6 burgerwo
ningen, met poort en touworij, voor Wnd. J . A . J . do 
Rooii, onder beheer van den arch. A. Vcrlegh; iugok. 
6 bilj., al 

te Leur, ƒ 3800 
„ idem „ 3050 
„ Ellen, „ 2958 
„ Hoeven, „ 2019 

idem „ 2474 
„ Elton, „ 2293 

«Ui 
M . Ossenblok, 
G. Bos, 
J . P. Klaus, 
A . Bol, 
C. Bol, 
M . Lips, 

Herdrcrht, 80 Maarl : het vergroolcn van den 
paardenstal bij het Veerhuis le Papendrecht; ingek. 
10 bilj., als: 
A. J . Bekkers, le Dordrecht, ƒ 8609.98 
A. dn Vijn, „ idem „ 2599. 
P. Bonje, „ Pspendrecht, „ 2590. 
J . Alios en A . Bnrto, ., Dordrecht, „ 2509. 
N . Quasi, ,, idem „ 2548. 
N . Klaus, „ ideri „ 2480. 
B. Visser. „ Papendrecht, „ 2409. 
C. Bakker, „ idem „ 2399. 
(!. Wuppcrom, „ idem „ 2348. 
( i . Hubors en Co., „ idem „ 2230. 
Raming „ 2483. 
aangehouden. 

Leeuwarden, 30 Waart; hel uitvoeren van eenige 
buitengewone werken uan de Frieschc sluis te Zout
kamp; minsle inschr. was A. J . van der Weriï, tc 
Dokkum, voor ƒ 893. 

Nneek, 30 Maart: het verrichten van verfwerk voor 
J . Haga Hz.; hoogste inschr. waren Blok en Wiclenga, 
voor ƒ 3 3 5 ; gegund aan Joh. Dijkstra, voor ƒ200. 

'«-Hage, 31 Maurt: lo. het wegruimen vau een m 
de Boven-Maas, onder Linden, gezonken veerpont; 
iugek. 3 bilj., als: 
H . ( i . vuu ïlczewijk, tc Grave, ƒ 795 
C. A . van Li t l i , „ idem „ 780 
J . l l i l l en , „ idem „ 760 

2o. liet maken cn stellen vau den tweeden boven
bouw voor dc brug over dc Liugu, te Geldemmlscn, 
tea behoeve van den spoorweg Dordrecht—Eist; in
gekomen 11 bilj., als: 
Eugene Rolin ot Co-, Braine-lc Comle, ƒ 129,000 
Masehineubau Actien-ticsrlischnft Uuiou, 

Kssen, „ 119,810 
Tlio Teos-side Iron and Engine-Works C. 

J . Linnn, Midlcsbro' ou Tees, „ 114,900 
Union Aclicu-Gcsollscliuft fur Bergbau 

u. s. w., Dortmund, „ 110,485 
J . I L v. d. Made. Amstenlam, „ 107,500 
Gule-Hoirnungshüttc Actien-Veroin für 

Berghuu und lliitlenbetrieb.Oberliauseii, „ 107,148 
Muacliiueufabrik Deutschland, Dortmund, „ 100,800 
Ned. Stoombootmaatschappij, Rotterdam, „ 105,500 
Kolnisehe Muscliincnbau-Actiën Gosells., 

Baycnthal, 105,000 
F. KioOS eu Zonen, Alblasserdain, „ 99,000 
Aetieu-(iesellschaft vorm. J . 0 . Harkort, 

Duisburg, „ 95,993 
AmNterdam, 31 Maart: lo . het maken vau een 

aipiai'iiimgcbuuw iu Natura Artis Magistra op de be
staande fundatie; iugek. 11 bilj-. als: 
L de ROOT, te 's-Hage, ƒ 989,800 
G. Vlasmnn, „ Amstenlam, „ 268,600 
(iebr. Vnu Berkum, „ idem „ 256,5fHI 
Behooaeahatg & Maks, „ idem „ 949,780 
A. C. Vink, „ Uirecht, „ 947,400 
VV. L . Lcibbraudl, „ Amsterdam, „ 240,500 
Criiijll' ea Schouten, „ idem „ 887,054 
J . Koster, „ idem „ 989,470 
Tiuiiner en Furslner, „ idem „ 219,550 
11 f'erlijn on Zn., en 

A . J du Haan, „ idem „ 818,000 
J . Heijink, „ idem „ 217,000 

2o. het leveren van de benoodigde hardsteen- en 
zand steen werken; ingek. 0 bilj-, als: 
Cerlijn en De Haan, :e Amsterdam, ƒ 39,375. 
De Haan A Avis, „ idem „ 37,500. 
Cruijff en Schouten, „ idem „ 27,321. 
.1. Koster, „ idem „ 26,300. 
Adolphe Wolff, „ idem „ 95,710.90 
G. S. Serie, (zonder de hardsteen), te idem, „ 20,433. 
uog niet gegund. 

tirenlngen, 31 Maart: het slechten vnu dc bastions 
3—5, het dempen van bet Zuidordicp cn van een 
perceel water en bel aanleggen van hanen on wegen 
op voormalige vestinggronden te Groningen; ingek. 7 
bilj., s i s : 
W. B. Harkema, te Warfhuizcn, ƒ 114.000 
J . N . Kruisinga, „ Blijham, „ IOS.SHS 
J . van Oijen, „ Dreumel. „ 108,473 
L . Brand Dz., „ Giesendam, „ 89,350 
P. H . l)oplieide, „ Grotiingon, „ 84,750 
H . Sijdzes, n Farmsum, „ 82,430 
L . Kalis Ks., I, Sliedrecht, „ 81,400 
gegund. 

Haarlem, 31 .Maart: het bouwen van eon blok vau 
10 woonhuizen, onder beheer van den arch. S. Roog; 
ingek. 12 lull , als: 
P. Wilms, te Aunaimulowua, ƒ 65,000 
II. van Es, „ Haarlem, „ 49,800 
J . R. Usschui t , .. idem ,. 49,780 
C. W. de Vos, „ •s-Hsge. „ 48,000 
1). A . Brunkciihurg, „ Huarlcm, » 47,847 
H. Zuithof, „ id(;m „ 47,777 
J . A . Raasveldt, „ idem „ 40,500 
J . 8. van Vcltliuijsen, „ idem „ 46,360 
B. v. d. Woerdeu, „ Amstenlam, „ 45,170 
J . van Halteren, „ idem „ 44.999 
J . Kieviet, ,. Haarlem. „ 44,788 
J . Verkoren, „ Voorschoten, „ 42,937 
gegund. 

Zwolle. 31 Maait: lo. hut verhoogen cn verzwaren 
vun don dijk ten westen der Soeatwetering, tor lengte 

van p. in, 5850 M. , 2o. idom vnu dien., ten onsteu dor 
Soesl wetering, ter lengte vun p. in. 1370 M . : 

l o . 2o. 
A . van Kekem, Nicuwjioorl, ƒ 79,980 
P. J . Ktiuhos, Woudricliem, 78.000 
D. f. d. Plas, Hardinksveld. 67.500 15,900 
J , A . r. d. Straten, Bergambacht, 64,433 
A . v. d. Mcyden, Hardinksveld, 63,200 13,800 
Verschoor cn Zn., Ammerstol, 56,860 
0. Sterk Hz.. Heakelum, 55.555 12,997 
A . Blocks, Zwollo, 45,500 
C. Stroefkerk, Ameide, 16,600 
W. H . Swcts, Hardinksveld, 15,775 
W. M . Nijcues, Arnhem, 14,658 
A. M . Rome-. Sliedrecht, 14,425 
J . Wijuholt, Kampen, 12,989 
gegund in massa aan P . Hell, to Zwolle, voor ƒ55,886. 

Zwolle, 'A\ Maart! liet éénjarig onderhoud dor 
kazerne-en andere gebouwen aldaar: ingek. 3 bilj., nis 
J . Kraam. te Zwollo, ƒ 1071 
G. van l'iieu, „ idom „ 1047 
K . A . v. d. Berg, „ idem „ 1495 

Kwalle, 81 Maart: het driejarig onderhoud vau-, 
benevens herstellingen nan i a schoolgebouwen, meu
belen cn onderwijzers woningen; minste, inschr. was 
K. A . van den Berg, aldaar, voor ƒ 13,209; 

b. andere gebouwen cn meubelen; minste inschr. 
was J . Willighagen, aldaar, voor /*3945: 

e. openbare pompen; minste inschr. was P. II. Vos, 
aldaar voor ƒ 2 7 0 9 ; 

d. wegen on voetpaden; minste inschr. was P. Hei l , 
aldaar, roor /"8500; 

e. hr.iL'L.'en, sluizen en duikers; minste inschr. was 
L . Krook, aldaar, VOOT ƒ9968. 

Alles gegund. Het lo perc, waarvoor dc minste 
inschr. wus (i. Schutte, voor ƒ12,999, wordt herbesteed. 

ÏKIJmegen. 31 Maart: lo, het éénjarig onderhoud 
der Kazeruegebouwen; minste inschr was H . W. van 
der Waarden, te Nijmegen, voor ƒ4000. 

2o. idem der werken; minste iusehr. was A . Beu-
Suna1 aldaar, voor ƒ1884. 

Ameterdiim, 31 Maart: het bouwen van een fabrieks-
gebOQW met fiiiidcering voor dc werktuigen, benevens 
eeue ketelmakerij en eeu direcliegchouwtje, op een 
terrein aan de Vogelwijkslanden ; minsle inscbr. wuren 
Riclsnijdor en Zn., te Amsterdam, voor / 98,990. 

Zutfen, 31 Maart: het innovecren vun het perceel 
in dc Barlhecze B 186, cn daar houwen vun ecu 
woonhuis, onder beheer van deu arch. J . Uilcrwijk 
Wz.: ingek. 4 bilj., als: 

H . W . Douwes, ƒ 3250 
11. Liugcuhcrg, „ 3161-
O. Schurink, ., 2900 
L . Nijlaud, „ 2775 

Mtieeh, 31 .Maart: hot bouwen van eeu pakhuisjo 
voor If. cn J . Pino, onder beheer vnu don urch. A . 
Breunissen Troost; iugok. 8 bilj., als: 

Ia T. Visser, ƒ 1397 
J . Schotanus, „ 1140 
H . ten Cate, „ 1017 

gegund. 
Alkmaar, 31 Maart: het houwen van eene kuilst-

bolerfnbriek voor J . A . vun den Bosch cn Zonen, 
ouder beheer van den arch. Du Croiz; ingekomen 7 
bilj., als: 
W. Praalden, tc Alkmaar, ƒ99 ,889 
Rezelmaii en Do Heer, „ „ 99,847 
J . Kouter, „ „ 22,040 
W. de Jong, „ Helder, „ 22,490 
G. CromweT, „ AlkmSar, n 20,S90 
J . J . Tesselaar, „ idem „ 20,181 
P. Brugman. „ idem „ 19,900 
Raming ƒ 22,200. 
gegund. 

Warfum, 31 Maart: het bouweu van cenc villa te 
Warfum, voor Mr. A . J . de Vries, onder beheer VBU 
den arch. A . Kisses Bijlsma: Ingek, 12 bilj., als: 
H . Bobos, te Uithuizen, ƒ 19,544 
K. R. Duiihof, „ B.ol „ 18,942 
S. H . Kramer, „ Bedum, „ 18,888 
A . Pastoor, „ Stodum, 18,000 
T. Ros, „ Bedum, „ 18,287 
P. S. Schiere, „ Rottevallc, „ 18,984 
J . Pükstru, „ Bergum, „ 17,988 
G. liuiziuga, „ Zuidhorn, „ 17,974 
J . K . van Dijk, „ Bedum, „ 17.88S 
J . Zeldeiirust, „ Warfum, „ 16,983 
II. Lefferts, ., Uskwert, „ 16.011 
K. de Jougc, „ Ken ram, „ 15,468 
gegund. 

Arnhem, I A p r i l : liet éénjarig onderhoud der we
gen, singels, pleinen en voetpaden in de gemeente; 
ingek. 4 bilj., als: 
W. M . Nijcnes, te Arnhem, ƒ 15,439 
M . Pi Vale, „ idem „ 14,122 
Th. Eibers, „ idem „ 13,475 
G. H . A . Eibers, „ idem „ 13,467 
gegund. 

Haarlem, 1 Apr i l : l o . liet voorzien der boorden 
van hut Noordhollandseh kanaal, in 4 perc; minste 
inschr. waren: pore. 1 en 2, H. Dinkla, te Buiksloot, 
resp. voor ƒ 5 9 9 1 cn ƒ 9 7 9 0 ; pare, 8 en 4, Gebr. 
Janzen, te Nieuwediep, resp voor ƒ 6688 en ƒ4796 . 

2o. het verdiepen vau eeuige gedeeltcu vnu het 
Noordhollandseh kanaal; minste inschr. was W. Goed
koop Dz., tc Amsterdam, voor ƒ31,000. 

Alkmaar, 2 Apr i l : het maken vau een bazaltmuiir, 
met gedeeltelijk verbroeden vloer cn hetonfuudeering, 
ter lengte van 85 M . , aan de noordzijde der Edammer 
zeehaven; gegund aan J. de Groot en D. Belinda, te 
Scharwoude, voor ƒ8187 . 

Vervolg der Itericliten m M w N H i i i g r > i i . 

B I N N E N L A N D . 
' s - G r a v e n h a g e . Doof den Gouverneur Generaal 

van Nederiandsch Oost-Indie zijn de volgende be* 
schikkingen genomen : 

hnoemd: tot ingenieur 2de klasse bij het Mijn
wezen in Nederlandseh-Indië, de ambtenaar op non-
activiteit J. A . Hooze, laatstelijk die betrekking be
kleed hebbende; 

ontslagen : eervol, uit 's Lands dienst, met ver
zekering van het behoud van recht op pensioen, de 
opzichter 2de klasse hij den dienst der Staatsspoor
wegen op Java F. van Eldik. 

— In den gevel van de vroegere boflUKMl op het 
Binnenhof alhier, die thans ten gebruike van 's lauds 
dienst is verbouwd, kt in deze week een net alge-
werkte blauwe gedenksteen geplaatst met het volgende 
opschrift: 

D l voormalige Hofkapel in MDCCCLXXÏX ver
bouwd. — In de kelders dezer Kapel zijn de graf
steden van Graven en Gravinnen van Holland, 
en werd het lijk van Johan van Oldenbarneveld 
den XIV Mei MDCXtX bijgezet. 

— Sedeit korten tijd zijn hij de Maatschappij tot 
exploitatie van Slaatspiorwegen voor handelsreizigei-s 
abonnementskaarten veikrijgbaar gesteld , die gelijk 
de reods bestaande gewone abonnementskaarten, doch 

tegen zeer verminderde prijzen, geldig zijn gedurende 
1 2 , 0 en 3 maanden en tevens recht geven tot op
ontbood op al de stations, welke gelegen zijn tus
schen de daarop aangegeven stations vnn vertrek en 
bestemming. 

Bovendien is aan deze abonnementskaarten bet 
groote voordeel verbonden, dat bet vervoer van 
bagage geschiedt tegen den prijs van ijlgoed in-
stede van den veel hongeren liagageprijs. Deze maat
regel zal ongetwijfeld aan den handel zeer ten goede 
komen, in wiens belang dan ook hierop de aandacht 
gevestigd wordt. 

— De denle najaarsten toonstelling van planten-, 
hol- en knolgewassen, hlocmbouquetten enz, door de 
leden der s'sGravenhuagsche Tuinboiiw-vereeiiiging" 
te houden , zal wuai-schijulijk iu 't begin van Augustus 
aanst. plaats hebben. Naar 't programma van de 
70 gevraagde inzendingen te oordeelen, belooft den 
tentoonstelling haar voorgangsters zoo al niet iu de 
schaduw te stellen, dan toch zeker te evenaren. 
Verschillende prijzen — zilveren vergulde, zilveren, 
kleine zilveren medailles en diploma's — zijn voor 
elk nommer vau het program ma beschikbaar gesteld 
en vermoedelijk zal 't aantal medailles uog zeer toe-
nemen door de lielaugstellende medewerking van de 
voorstanders dezer nuttige Vereeniging. 

Amsterdam. In de algemeene vergadering van 
sanded houders der Nederlandsche Bouwmaatschappij 
is een zeer gunstig verslag uitgebracht over de ope-
ralieu in het sigBVOOpeo jaar. 

De balans wijst, met inbegrip van winst-saldo van 
ƒ 1 0 9 , 2 5 8 , een cijfer aan van ƒ 1 , 2 6 8 , 4 7 4 . Het divi
dend werd bepaaM op f 95 per aandeel van f 160. 
Het aftredend lid vau den ia.nl van bestuur, Mr. E. 
C. liuelmer, werd met algemeene stemmen herkozen. 

U t r e c h t . Het verkeer op den tramweg U t r e c h t -
De Bilt—Zeist is van den dag , dat de dienst op 
deze lijn geopend werd, veel drukker geweest, dan 
men bad durven ol' kunnen vermoeden , zoodut al 
dadelijk de exploitatie op veel uitgebreider voet moest 
worden ingericht, dat men zich aanvankelijk had 
voorgesteld. Aanscliafliug van meer rij tuigen eu 
paarden WILS daarvan een noodzakelijk gevolg , terwijl 
daarenboven het bouwen der remises cn stallen, met 
deu aankoop van daarvoor geschikte terreinen, zoo
wel te Utrecht als te Zeist, reeds een veel grooter 
bedrag bad gevorderd dan men verwacht bad. Daarom 
wordt, overeenkomstig besluit eener buitengewone 
algemeene vergadering van aandeel haulers , een obli
gatielening aangegaan, groot ƒ 7 . 1 , 0 0 0 , iu stukken 
mui toonder a ƒ 5 0 0 , rentende 5 percent 'sjaars. 

Niettcgenstiuuide de vele moeielijk heden, ' R e d e 
directie tc overwinnen had en de tallooze beswaren 
cu hinderpalen, die iu den beginne aan eene Ohikc 
exploitatie in deu weg stonden, waren de uitkom
sten in bet vorige jaar alleszins bevredigend , en is 
daarin naar het oordeel der directie genoegzame 
waarborg te vinden, dat de voldoening der rente en 
allossing dezer obligalicWning in hel vervolg zonder 
eenig bezwaar door de Maatschappij zal kunnen ge
schieden. {U. 1).) 

Leiden. Het dividend der Koninklijke Neder
landsche Grofsmederij over 1870 is vastgesteld op 
12 pereent. 

D o r d r e c h t . Op de algemeene vergadering van 
aandeelhoiidei-s in de Biiineiilandsche Schroefstoom
boot- Reederij, alhier gehouden, is het dividend over 
1879op 7'/] percent bepaald en werd in pleats vau 
den heer D. A . N . Vrieseiidorp, die als commissaris 
volgens don rooster moest aftreden en niet dadelijk 
herkiesbaar was, gekozen de heer A . J . Verheek van 
der Sande. 

D e v e n t e r . De gemeenterend besloot een geheel 
blok gesloopt vesting terrein, groot 40,55 uren , aan 
den heer A . F . van Zwet voor bouwterrein al te 
staan, voor den hij inschrijving geboden prijs van 
ƒ 3 . 1 0 per M 1 . Naar wij vernemen zullen daar 4 
villa's en 14 burgerwoonhuizen worden gebouwd. 

Ingekomen is een voorstel van Burgemeester eu 
Wethouders om een ander blok gesloopt vestingter-
reui in publieke veiling te brengen. 

N i j m e g e n . Dinsdag j . l . heeft de inzet pleats 
gehad van 20 kavels Wuwterrein, te zamen groot 
1 H a . , 18 A. en 40 C u . , die den 13 Apr i l e. k. 
definitief verkocht zullen worden. De perceelen staan 
thans als volgt: 
No. I groot 1184 M * . met 400 hoogen ƒ 7900 

„ 2 „ 226 „ „ 180 „ „ 1940 
„ 8 „ 203 „ „ 175 „ „ 1925 
„ 2 eu 3 „ 245 „ „ 3935 
„ 4 „ 207 „ „ 100 „ „ lSlfO 
„ 2 , 3 eu 4 „ 295 M „ 5885 
„ 5 ,i 169 „ „ 1 0 0 ,, m 1400 
„ 6 „ 168 „ „ 100 „ „ 1100 
„ 5 en 6 „ 150 „ „ 2950 
„ 7 „ 167 „ „ 50 „ „ 1450 
„ 5, 6 en 7 ,, 100 „ 4500 
„ 8 „ 167 „ „ 250 „ „ 1950 
„ 9 „ 308 „ „ 250 „ „ 9860 
„ 8 en 9 n 200 „ „ 4900 
„ 10 „ 129 „ „ 90 „ „ 1070 
„ 1 1 „ 163 „ „ 75 „ „ 1225 
u 12 „ l o t „ w 75 „ „ 1325 
„ 11 en 12 „ 50 „ „ 2550 
„ 10, 11 en 12 m 100 „ „ 4(H)0 
_ 13 „ 104 „ „ 100 „ „ 1400 
„ 14 „ 104 B „ 100 „ „ 1500 
„ 13 en 14 „ 183 „ „ 3049 
» 15 „ 104 „ n 50 „ „ 1350 
„ 13,14en 15 „ loo „ „ aéOO 
„ 16 „ 104 „ „ 50 „ ., 1350 
„ 1 7 p, 104 n n 50 ,, „ 1350 
„ 16 eu 17 „ 85 „ „ 2955 
n 18 „ 159 „ „ 100 „ „ 1700 
„ 16, 17 en 18 150 „ „ 4950 
„ 1 0 „ 149 „ „ 100 „ „ 1500 
„ 20 „ 138 „ „ 50 „ „ 1450 
„ 19 cn 20 100 „ „ 3100 
„ 21 „ 434 „ „ 150 „ „ 2550 
M 22 ,. 324 „ „ 150 „ „ 2150 
„ 21 cn 22 „ 100 „ „ 4800 
m 23 „ 428 „ „ 1S5 „ „ 2655 
„ 24 „ 198 „ „ 145 „ „ D135 
„ 23 on 24 „ 190 „ „ 4270 
„ 21 — 24 „ 100 „ „ 9100 
„ 25 „ 134-1 „ m 200 „ 5600 
„ 26 „ 1263 „ „ 80 „ „ 1440 
„ 27 „ D'70 „ „ 150 „ „ 8030 
, 28 „ «21 „ „ 130 „ „ 4390 
« 2 9 „ «31 „ „ 151) „ „ 4750 
„ 2S eu 29 „ 190 ,, „ 9270 
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Veendam. De Directie der Eerste Groninger 
Tramwegmsatschapp\j, gevestigd te Veendam, heelt 
dezer dagen eene overeenkomst gesloten met de firma 
Victor Detnerfae & Co. te lemmapea (België), voor 
het leveren van de stalen rails voor den weg, en 
met de linna II. Gruson, te Bflckau bij Maagden
burg, voor de vervaardiging der benoodigde wissel
stukken, een en ander te leveren in Mei en Juni. 
Een met deze werken bekend ingenieur is niet de 
lijnen en bijbehoorende werken belast. De aanbeste
ding van het leggen der rails zal binnen een paar 
weken volgen. De wagens zullen zijn van den be
kenden fabrikant Deijnes te Haarlem: de levering is 
Op 1 Juli vastgesteld. De Dim-tie was iu de gele
genheid deze overeenkomsten tc sluiten , daar voor 
een aanzienlijk bedrag van liet benoodigd kapitaal 
door de ingezetenen der daarbij betrokken gemeenten 
is geteekend. 

W a a l w i j k . Hoor de heeren Jos. van Dongen , 
T. VV. vim I.ieinpt en II. van Wel alhier is bij het 
gemeentebestuur aanvraag gedaan om concessie voor 
de exploitatie der gasfabriek , en, naar men verneemt, 
onder ticzelfde voorwaarden , als door den gemeente
raad aan den beer Vos waren gesteld, met deze 
uitzondering, dat de aanvragers den duur der con
cessie op 2 0 jaar bepaald wenschen te liebl>cn. 

Correspondentie. 
In een volgend nommer zullen verschillende boek

werken besproken worden. 
Aan / / . te A. Aan uw verzoek wordt voldaan. 

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

n. o d A o 11 © 
van genoemd Weekblad. 

T o t V i * i J « I a i x - n v o n d m * | f o i i i n - o t i 

worden adve r t en t i ën voor bet eerstvolgend nom
mer aangenomen. 

Advertentiën. 
H I T G E M E E N T E B E S T U U R VAN NIJMEGEN zal 

ten overstaan vau den Notaris K L A A S S E N aldaar, 
op Dingsdag 13 April 1 8 8 0 , des avonds precies om 
7 % uur, ten huize vau den Kuffijhuishoudei- D I P P E N 
te Nijmegen, in het openbaar v e r k o o p e n : 

11840 H 2 . BOUWTERREIN, 
in ile onmiddellijke nabijheid van dc stad, geleo-en 
aan de SmetiuMtraat, Verlengde EtagulientrMt, de 
Krooenburgeraingd en nabij het Station, in ï'.i LUI 
liet leiTein nitgebaakte koo|ien cn in massa's, inge
zet en met de hooien gebrast op: 

No. 1 met 400 hoeden o|i f 7000,—; No. '2 met 
180 hoogen op f i'MO,—; No. 3 met 175 togen 

uji f 1925,— ; Massa '2 en 3 met 348 hoogen op 
f 3935,—; No. 4 met 100 hoogwi op /" 1800;—; 
Massa 5 , 3 cn 4 met 295 hoogen op f 5 8 8 5 , — ; 
No. 5 met 100 boogen op ƒ 1 4 0 0 , — ; No. 6 met 
100 boogen op f 1400,—; Massa 5 en ü met 150 
boogen op / 2950,— ; No. 7 met 50 boogen op 
f 1450,— ; Massa 5 , 6 en 7 met 100 hoogen op 
f 4 5 0 0 , — ; No. 8 met 250 boogen op f 1950,—; 
No. 9 met 2511 boogen op f 2850,—; Massa 8 en 
9 met 200 Imogen op ƒ 4900,—; No. 10 met 90 
boogen op f 1070,—; No. 11 met 75 boogen op 
/ • I225 ,—; No. 12 met 75 boogen op f 1325,—; 
Massa 11 en 12 met 50 boogen o p / 2550,—; Massa 
1 0 , 11 en 12 met 100 boogen op f 4000,—; No. 
13 met 100 boogen op f iiOO,—; No. 14 met 100 
boogen op / 1 5 0 0 , — ; Massa 13 en 14 met 183 
boogen op ƒ 3 0 4 9 , — ; No. 15 niet 50 boogen op 
ƒ 1 3 5 0 , — ; Massa 1 3 , 14 en 15 met 100 boogen 
op ƒ 4 4 0 0 , — ; No. 10 met 50 boogen op (\850,-
No, 17 met 5U boogen op ƒ 1 3 5 0 , — ; Massa K i e n 
17 met 85 boogen op ƒ 2 9 5 5 , — ; No. 18 met Ion 
boogen op / 1700,—; Massa 1 0 , 17 cn 18 met 
150 huogen up / 4950,—; No. 10 met 100 boogen 
op ƒ 1 5 0 0 , — ; No. 20 met 50 Imogen op ƒ 1450, ; 
Massa 19 en 20 met 100 boogen op ƒ 3 1 0 0 , - ; 
No. 21 met 150 boogen op ƒ 2 5 5 0 , — ; No. 22 met 
150 hoogen op ƒ 2 1 5 0 , — ; Massa 21 en 22 met 
i 00 boogen op ƒ 4800, ; No. 23 met 185 hoogen 
op ƒ 2 6 5 5 , — ; No. 24 met 145 lioogen op ƒ 1 0 3 5 , — ; 
Massa 23 cn 24 niet 190 boogen op ƒ 4270,—; 
Massa 2 1 , 22 , 23 en 24 met 100 boogen op 
/ 9100,—; No, 25 met 200 hoogen op ƒ 5 6 1 0 , — ; 
No. 20 met 80 boogen op / 4440,—; No. 27 niet 
150 boogen op ƒ 8 0 5 0 , — ; No. 28 met 130 hoogen 
op ƒ 4 3 9 0 , — ; No. 29 met 150 boogen op ƒ 4 7 5 0 , — : 
Massa 28 cn 29 met 190 boogen op ƒ 9270,—. 

A.WBESTIilHMj. 
HET BESTL'UR DER V E R E E N l G I N f J V A N I>KN 

11. VINCENT1ÜS V A N P A U L O , ia AMSTERDAM. 
is voornemens op Vrijdag den '.ló,a April a. s., des 
namiddags urn 2 ure, in het lokaal »het Vosje", 
aan het Rokin te Amsterdam, aan te besteden; 

Het Graaf- en Heiwerk der Fundamen
ten voor een School met Directeur
en Onderwijzerswoning aan de Stad
houderskade te Amsterdam. 

Bestekken zijn op franco aanvrage a f 0.75 ver
krijgbaar bij den boek handelaar J . S. DE H A A S , 
Paleisstrant, en zullen ter inzage liggen met de 
teekeningen in thai Vosje*1 eu ten kantore van den 
Bouwmeester A . c . BI.EI.ls , Brouwersgracht 186 , 
hij wien dagelijks van 10 tot 12 ure inlichtingen zijn 
te bekomen. 

Aanwijzing op het terrein «Nieuw Rozenburg" 8 
A p r i l , namiddags ten 2 ure. 

Een zeer et varen liouwkundig T E E K E N A A R 
of ASPIRANT ARCHITECT , goed bekend met 
Kerken-, Scholen- en Burgerlijken bouw in 
't algemeen , kan direct geplaatst wonlen. 

Brieven franco Bureau Handelsblad te Amsterdam 
onder letten F. I'. 

V E R T E G E N W O O R D I G D . 
De Soeiété anongme des Marbres te Brussel 

vraagt een a g e n t of v e r t e g e n w o o r d i g e r te 
Arnhem voor den verkoop van graniet en mar
mer in blokken, platen en bewerkt. 

Aanbiedingen franco, ndres 70 rue Kara te Brussel. 

O P E N B A R E 

Aanbesteding. 
B U R G E M E E S T E R B H W E T H O U D E R S VAK ROT

TERDAM, zijn voornemens op Woensdag den 14 
Apri l 1880, des namiddags bm 1 ure, ten Raad
huize aldaar nan te besteden: 

Het M A K E N van eene V A S T E BRUG 
ter vervanging van de Valkenbrug 
en het V E R B R E E D E N der bestaan
de LANDHOOFDEN. 

Alles nader ol use breven in hel bestek en de voor
waarden die, op de gewone dagen en uren, ter le
zing liggen op de Plaatselijke Secretarie en het 
Stodl Timmerhuis te Botterdam , en ook voorden 
prijs van 15 Cents verkrijgbaar zijn bij Wed. I'. 
V A N W A E S B E R G E en Z O O N , Boekdrukkers i n den 
Houttuin, ti". 73. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aau gemeld 
Timmerhuis. De aanwijzing in loco zal plaats hebben 
op Zaterdag den 10 Apri l 1880, des voormiddags 
ten 10 ure. 

A A N O K B O l l K N : 

e e n g o e d o n d e r h o u d e n 

F A B R I E K S G E B O U W , 
gelegen in eene Industricelo Streek, nabij eene groote 
provinriestad , hebbende onderdak bet enorme opjier-
vlak van een halve hectare; annex eenige bunders 
W E I L A N D , en op eigen terrein overvloed van 
zeer zuiver stroomend water, met inrichting tot op
voer van 100 kub meten per uur en uitstekend 
riolen afvoer. Stoomkracht 50 paarden ; Stoom-en 
Waterleidingen door bet geheele Gebouw. Den 
kooper kunnen buitengewone faciliteiten bij de lieta-
l ing gegeven worden. Brieven franco onder letters 
C 0 M , aan het Algemeen Advertentie-Bureau van 
NIJGH & VAN* D I T M A R , Botterdam. 

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 

Donderdag 8 Apr i l 1880 , des na middags I uur , in 
het openbaar ten ücmcouU-hiii/.e aanbesteden: 

De levering van ongeveer 15,000 stuks 
GRASZODEN, gestoken op Zwarten 
Grond of de Heide. 

Inschrijvingen per 100 stuks 24 uur voor het 
uur der Uitbesteding in Ie leveren; inlichtingen te 
bekomen op het Bureau dei- Publieke Werken. 

AANBESTEDING; 
Vrijdag den 23""" April 1880 , 's namiddags ten 

twee ure, zal iu het raadhuis van Vrijenban wor
den aanbesteed: 

het Bouwen van een School, voor 
tachtig kinderen, en een Onderwij
zerswoning, 

De ineen rij vinga biljetten moeten vóór of up Don
derdag, vóór twee uur des namiddags, 22 April 
1880, vrachtvrij, worden bezorgd in ecu bus, ge
plaatst ter secretarie der gemeente Vrijenban, 

Bestek en teekeningen zijn, tegen betaling van 
drie gulden, te verkrijgen ter genoemde secretarie. 
De aannemers, die aanwijzing en inlichtingen wen
schen te ontvangen, hebben zich te wenden tot den 
Heer B . S C H E L L I N G A z . , Geer N ' . 20 te Delft, 
tusschen vijf en zes uur des avonds. 

Vrijenban, 3 Apri l 1880. 
De Burgemeester, 
V. D. V R E E D K . 
De Secretaris, 

IJ. V A N W O E R D E N . 

A a n b e s t e d i n g . 
Het DI JKSBESTUUB van het Waterschap de Ze»en 

Grietenijen en Stad Sloten zal up Vrijdag 23 Apri l 
1 8 8 0 , 's voormiddags elf uur, ten huize van den 
kastelein E. B O U W H U I S aan de Tacozijl onder 
Sondel, publiek , bij opbod aanbesteden; 

Het maken van Paal-, Aard- en Kap 
werken, Kistvullingen, en het leveren 
van Zinksteen, Stroo en Rijshout 
enz., ten dienste van genoemd Wa
terschap. 

De gedrukte bestekken hiervan zijn van uf Don
derdag 8 Apri l e. k. verkrijgbaar ter Secretarie van 
genoemd Waterschap te Lemmer. 

Lemmer, 30 Maart 1880. 
Het Dijksbestuur voornoemd, 
V A N S W I N D E R E N , foorztMer. 
S. S P A N N E N B U R G , Secretaris. 

H. & J. SUYYER. 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

de HoUantlnche 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 liestaande K K T E L S wonlen in 
den kortst inogelijken tijd geleveiil en uitgevoerd. 

DERICKS en GELDENS 
te B R U T E N . 

S T O O M F A B R I E K van Pannen, Plavuizen, 
Pronel, Holle eu enden Steenen, 

Alle soorten van H a n d v o r m s t e e n e n in voor
raad tegen concurrerende 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 , enz., alsmede B R K L E E O I N O 
van M U R E N , T E G E L S voor HI .OEMI1AKKEN en 
P A N E E L W E R K eax. 

Uitsluitend Agentschap van Man & ('". 
voor Ni'iiit -la n.l en deszelfs Koloniën 

Ct. J. OOR, 
F i r m a A N T . U E W I L D . 

Seheepmakerehaven .V". 0'J en Jufferetraat .V". 50. 
R O T T E R D A M . 

WINDISCH KN KUNZK'S 
8T KEN VO li M M A CHIN E S. 

Ie Prijs. Intern. Wedstrijd, 1879. Arnhem. 
S t e n e n , door WIN1HSCII E N K U N Z K ' S s t e en -

v o r m m a c h i n e gMonnd , hebben aan de Steen
fabrieken der 1111. V. 0. W K I . I N O I I , -Velp: K. 
V A N H O L S T , SI .KIJSTKH E N WOLTERS0N en 
J. V E R W A A M E N Ui. cn Co. , allen tc Arnhem 
cn It. V A N W I J K , Heteren, met het gunstigst 
gevolg de droog- en bakuroef ondergaan. Inliclitin-
gen geeft gaarne dc Hoofdagent voor Nederland. 

LOUIS N A G E L , Arnhem. 

LOUIS GOFFIN & C,E. 
R U K D A R T O I 8 I O . 

L U I K . 
Eigenaars en exploitanten van HARDSTEEN- en 

van KHJENGROEVEN. 

in L U X E M B U R G en L O T H A R I N G E N . 

Z A N D S T E E N , MOLEN- en SLIJPSTEE-
N E N (wil en rood) uit de groeven: Dom [Udel-
fangen), Wintersdorf, llosporl, Pitsen-Bollendorf, 
Dillingen, Beaufort in Luxemburg; Wolmerange 
en Ottange bij Audin-le-Tiche in Lotharingen. 

Inlichtingen en Drijseonraiit gelieve men aan te 
nagen bij den llool'd-Ageiil J . J . S A N D , Wijnha
ven Z.Z. 76 Botterdam. 

T l . HOLSBOER, te Arnhem. 
• K « M . Z i l v r r e n M e d a i l l e v o o r W a t e r -

p a . M - l i i N . r u i n e n t e n . 
I N f 0 . H o o f f N t e o i i d e r M e l i e l d l i i f f v o o r W a 

t e r p a n - e n H o e k a n e e t - l i i N t r u n i e i i t e i i . 
Voorts: E Q U E I i R E S , H A R E N S , M E K T K E T l 'IN-

O E N , P A S S E R D O O Z E N , enz. enz. 

Gegalvaniseerd 

GEVLOCHTEN UZERIIRll I ) . 
BILLIJKE 1'HUZEN. 

C i - r o o t * ! v o o r r a a d . 

> I O Z A I E K . 

A R K E T V L O E R E N 
en verglaa.de gefigureerde Te

gels, voor Moren en Deeoratie. 
D E I . I N T & C " . , Haringvliet 7, Bolterdam. 

Groote voorraad. 
BILLIJKE PRIJZEN 

DOUGLAS-POMPEN. 
LOUIS N A G E L , Arnhem 

LOIÏS NAGEL, Arnhem. 

GAS-ZUIYERING 
door het gehrnik van ijzcr-oxyde, geleverd door d, 
das Purification and Chemical C". Limited London 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en Oost-Indië 

W. Hoven on Zoon. Rotterdam, 
bij wien hij zonderheden en prijsopgaven verkrijg 
baar zijn. 

A l«i<'nu *«*n 1 K*poi 
D E R 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 

SAuUIX, TE FÈIÜMES. U I I R I J I i , 
Z I L V E R E N M E D A I L L E 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 PARUS. 
Teekeningen en Prijscourant zijn te bevragen lii 

J. J . S A N D , Wijnhaven 76 Rotterdam, alwaar ooi 
verkrijgbaar: VeracbiUeade soorten van goedkoop 
T E G E L S en TROTTOIRSTEENEN (gent 
Sarrcgiicinines). 

emit 

VAN Rl E M O T E N & H0UWEN& 
ROTTERDAM, 

ROBET & C O M P A N Y ' S STOOMMACHINES 
met Goud bekroond Party» 1S78 , 

voor fabrieken, waterwerken, enz. 
LOCOMOTIEVEN van F O X W A L K E R ft Co 
LOCOMOBIELEN van R O R E Y & C0MPAN1 

nieuw en te huur. 
HEIMACHINES, STOOM KRANEN CD 

D O N K E Y POMPEN van A P P L E B Y BROTHER! 
nieuw en te huur. 

CENTRIFUOAALPOMPEN van v e r s c h i l 
lende afmetingen nieuw e n 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, gegarandeerd! 
K R A A N - en andere KETTINGEN . STOOM 
M E T E R S . AFSLUITERS. K R A N E N , i 
GARNITUREN mor stoom- en waterwwktuiga 
DRIJFRIEMEN. Alles voorradig. 

1'riin:. PORTLAND C E M E N T uil de bbrieko 
der beroemde I1LI1IIA.M C O M P A N Y tegen ronci 
ree rende [u-ijzen. 

Allee prima kwaliteit en billijke prijzen. 

LEDEREN DRIJFRIEMEN 
i n H l l e a f m e t i n g - r i l . geheel bewerkt volgen 
Engelsche methode. 

A L E X . A D A M , 
Delft. Fabr. ran Leder cn Drijfriem» 

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 . 
EXPLOITATIE OER GROEVEN 

-éi'SN 

VAL TDEJ TRAVERS. 
geeft berigt dat door baar lot eenige A ti E N T E N voor d> 

verkoon van ASPHALT in brooden zijn aangetteld: 

F O L K E R S & C". te Amsterdam, 
door wie ook tot bet leggen van Vloeren inlietitiiiKen worden verstrekt en orders v • gehad Neder
land aangenomen op gebjke voorwaarden als aan dc Fabriek, lleltweg N" . te Amsterdam. 

De Directeur W. P. WALSH. 

FABRIEK DE IIIII.HMISIIIi: IJSSEL 
l i JE J O \ 41 I I & € u . 

O l v l e l - I n « o r i l © v i j r s t e O u d e w a t e r , 
leveren en vervaardigen in den kortst inogelijken tijd alle soorten van S t o o o i b a g g e r m o l e n n in hout- II 
ijzeironstructie, volgens eigen systeem, gesrhikt voor elke diepte en opbrengst vnn 150 tot Ü000 M 3 |"' 
werkdag, en verder Stoomwerktuigen, Ketels, Drijfwerken, Locomobielen. Heimachines 
S t e e n - en Tegel v o r m m a c h i n e s , IJveren Kap- en Brugconstructiën enz. 

ONTWERP V\i\ bK\ \IEL\VE\ WATEBÏÏEIl 
v a n A I V I N T E R D A M n a a r de W A A I , 

upgedrageu aau 2.E. den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
door een 0 ( l > - O m c i B R , prijs 90 Ct., franco per post ƒ 1 , — . 

V O O R H A N D E N ' bij de lloekhandelaren S C U A I . E K A M I - & C N . , J A N I>. BltODWKB, en J . II. & G . V A S 
H E T E R E S , Amsterdam; J . J . C. M U N I te 'Haarlem; l>ANNKNr'El.>E.i & O», te Utrecht; A . K O K & C . 
Gouda; Ann . K U L L E K en II. A . K H A M E R S 8C Z N . , Botterdam; ïii.ussK E N v. B R A A M , Dordrecht; Q l B * 
LuiJT, Sliedrecht; .1. W ' A I . T M A N J K . , Delft, eu bij den Uitgever Juli. U K E M A te 's Gravenhage. 

Oedrukt bij O. W , vsu der Wiel & C u . te Arnhem. 

Vpiende Jaargang. N ' . 15. Zaterdag 10 April 1880. 

D E O P M E R K E R . 
"WEEKBLAD 

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 . 
Het Weekblad^verschijnt des Zaterdags. 

Het abouaement bedraagt voor het binnenland ƒ1.66 per 3 maanden of 
wel bij vooruitbetaling sat gulden per jaar. Afzonderlijke notuniew bij voor-
uitbeatelling 15 ceut. 

A l l e stekken en advertentiën te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentiën uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Advertentiën van 1—5 regeh ƒ 1 . — , daarboven ÜO cent voor eiken regel 
plaatsruimte cu 10 cent voor een bewijsnummer, Advertentiën voor het bui
tenland 25 cent per regel. 

M A A T S C H A P P I J T E R 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 U R O T T E R D A M . 
Vergadering van 19 Maart 1880. 

Door den heer W . A. Becke werd, namens eene 
commissie, een antwoord uitgebracht op twee inge
komen vragen over den aard en de bedoeling van 
het ornement in de Bouwkunst, zijn motieven en 
het verband tnsschen ornement cn constructie. 

Spreker ving aan met erop te wijzen, dut over 
dit onderwerp niet in vluchtige trekken een juist en 
duidelijk denkbeeld te geven is. Ornementatie heelt 
als het ware nooit op zich zelf gestaan, maar is, 
op weinig uitzonderingen na, nis onderdeel van- ol' 
ondergeschikt aan de Bouwkunst opgetreden. Daar
voor zou noodig zijn, de plaats op te sponm, die de 
versiering in alle bouwstijlen lx-kleed hi'eft en het 
verband, dat tusschen Iwiden moet bestaan. In één 
woord : men zou een kunstgeschiedenis moeten leveren. 
Maar dit is zeker niet wat verlangd wordt In wei
nig woorden zal de Commissie ernaar streven hare 
meening omtrent dit onderwerp te doen kennen. 

Hoewel de motieven, waaraan het ornement in de 
Houwkunst ontleend i s , talrijk zijn, zoo zijn toch 
die uit het plantenrijk het meest vertegenwoordigd, 
vooml bij latere volken. 

Bij de Egypteitaren Ls het menschenbeeld het 
hoofdmotief, terwijl de dierenwereld daar ook, het
zij in natuurlijke voorstelling, of traditioneel gefan
taseerd voorkomt; het plantenrijk levert bij hen in 
kapiteelen en lickroningen veel voorbeelden van toe
passing. Bij dit volk vervult ook het cijfei-schrift 
een speciale rol in de versiering. 

Ook de Assyrian maakten van het, menschen- cn 
dierenbeeld, in tamelijk primitieve of traditioneele 
vormen gebruik, veelal in voorstellingen van gods
dienstige handelingen. 

Bij de Grieken zien wij nevens de plantaardige 
versie r i n g , ook het menschenbeeld een hoofdrol ver
vullen; friesen en tvtnpans zijn bedekt met voor-
sU'lliiigen van gevechten, feesten, offeranden, enz., 
maar vaak ook zijn schilden, helmen, wagens, lau
werkransen, drievoeten, enz. op verschillende wijzen 
als versiering toegepast. De verklaring van de be
doeling deser versieringen zou te ver voeren; alleen 
zij gezegd dat zij zelden doelloos waren, niet alleen 
als versiering zelve, rflaar ook met betrekking tot 
de bestemming van het gebouw. 

Dij de Romeinen zi jn, als gevolg van een ander 
stelsel van constructie, nieuwe geledingen ter ver
siering ontstaan, als srchivoHes, sluitsteenen, cais
sons, balustraden, enz.: daardoor vonden ook an
dere motieven, doch in hoofdzaak aan het planten
rijk ontleend, hun toepassing, of zooals in het laatste 
tijdperk van overlading, hladrijke arabesken, door* 
trtengd met nienscben- eu andere figuren. 

Dezelfde motieven, hoe dan ook gewijzigd, ver
vormd of zelfs onkenbaar gemaakt, vinden wij in 
alle latere tijd|>erken terug; de geest des tijds drukt 
er zijn steni|iel op , en hoe dwazer, hoe onzamen-
hangerder, hoe minder harmonisch dc maatschappe
lijke toestand was, hoe onzinniger ook dikwerf dc 
versieringen waren. En zoo handelde men niet 
met voorbedachten rade, of om bijzonder te zijn , het 
is veeleer een geheimzinnige macht, die ertoe vocnle. 

Ten aanzien van het lerbend, dat tusschen ver
siering en constructie moet bestaan, kan onderscheid 
gemaakt worden tusschen samenstellingen , waarvan 
de constructie het voornaamste integreerend deel is en 
moet zijn cn die , waarvan de constructie , hoewel niet 
direct ondergeschikt, toch maar tot zekere hoogte 
hare eischen kan doen gelden. Bij gebouwen moet 
de constructie steeds de eerste plaats bekleeden en 
is de vei-sicring afhankelijk van de al of niet gun
stige opvatting of schikking der te versieren deelen. 
In elk geval moet de versiering bet karakter dragen 
van de rol, die het samenstellende deel moet vervullen, 
en dienovereenkomstig dc uitdrukking van kracht, 
lichtheid, levendigheid, enz., bezitten. Op abnormale 
toepassingen van deze op de rule gegronde stellin
gen is hedentendage. helaas, maar al te dikwijls te 
wijzen. 

Bij samenstellingen, waarby de constilictie miniler 
op den voorgrond treedt, als meubelen, voorwer|»en 
van weelde en dcrgelijken, kan men ten opzichte 
van de eischen der versiering van constructieve 
deelen meer vrtygevig s^jn, met dien verstande echter, 
dat de constructie niet afhankelijk wordt gesteld 
van de versiering cn de conceptién niet tot onmoge
lijke toestanden voeren, of door eene al te ongebreidel
de verbeelding, voorwer|>en in het leven worden geroe
pen, die den toets der rede niet kunnen doorstaan. 
De laatste helft der '18e eeuw, het tijd|ierk van 
Lodewijk X V , heeft menig droevig voorlwcld daarvan 
nagelaten, cn toch worden dergelijke zaken door 
sommigen niet als curiositeiten of als afschrikwek
kende voorbeelden, maar om het schoone ervan in 
hunne oogen, bewaard cn hci-steld. 

De versieringen uit sommige tijdperken der re
naissance, waarop, uit het oogpunt van het redege
vende ervan, gegronde aanmerkingen gemankt kunnen 
worden, zijn dikwijls bloot decoratieve voorstellingen 

of groepecringen, die geen schade aan deconstructie 
toebrengen, maar dikwijls door tc groote weelderig
heid of bizarre opvatting, het karakter van het ver
sierde deel doen verloren gaan. 

De bedoeling van de versieringen kan geen ander 
zijn, dan het karakter der deelen zoo mogelijk dui
delijker tc doen uitkomen, ln lijsten moeten de deelen 
zich kenmerken naar hunne plaatsing. De kronende, 
bindende of dekkende leden kunnen de lichtste en 
tcederste vei'sieringen ontvangen , de dragende eischen 
meer kraebtsnitdrukking. Dc eivonn, zoo uitnemend 
geschikt voor dragend l i d , vinden wij ook wel als 
randversiering toegepast, bij lateis , b.v. , maar daar
bij is de oorspronkelijke vorm verloren, zoodat hef 
somtijds twijfelachtig i s , welk motief eigenlijk voor 
de versiering heeft gediend. 

De friesen ontvangen vei"sieiïngeu van verschillen
den sard, nu eens bloot decoratief, als arabesken, 
dan voorstellingen die direct met het gebouw, zijn 
doel of stichting iu verband staan ; hierdoor verkrijgen 
dis versieringen ecu bepaalde strekking. De acrote-
r ie i i , griffioenen, en/,, zijn meestal decoratief, doch 
zij moeten met de bestemming van het gebouw of 
ziju stijl in overeenstemming zijn. 

De IComaansche eu Gothische tijdperken wijken iu 
architectuur geheel af van de klassieken, nochtans 
vinden wij in de versiering punten van overeenstem
ming. Dc jKtrtaalvci-sieringen der rijke kathedralen 
zijn met hare n|iecnstai»eling van figuren origineel. 
Het ornement is meetkundig of plantaardig, het 
laatste veelal traditioneel. De svmbolisclic voorstel
lingen zijn dikwijls van dien aard , dat wij ons 
moeilijk of in het geheel niet een juist denkbeeld 
van het doel en den ooi-sprong ervan kunnen vormen. 

Een tijdperk als hetgeen wij beleven, dat zich 
op elk gebied door woeling, door wrijving, door 
op|K)sitie kenmerkt, een tijdperk van overgang en 
strijd op stoffelijk gebied, kan in de bouwkunst, en 
de daaraan verwante orneuientiek, ook niet anders 
dan onstuimig bewogen zich doen kennen. Ieder 
volgt zijn eigen weg; tengevolge daarvan zien wij 
voortbrengselen, die met hetzelfde doel zijn iu het 
leven geroepen, zeer uiteenloopend behandeld. 

Aan dc eene zijde ouvoorwaanlclijke terugkeer tot 
het oude, zonder rekening te houden met verande
ringen van allerlei aard in het maatschappelijk leren; 
aan dc andere zijde onbejierklc, in losbandigheid ont
aardende vijheid, dia sommigen het recht schijnt tc 
geven, of misschien ook wel gemakshalve noopt, 
alles wat niet bij elkander behoort dooreen te haspelen. 

Het zij ons vergund voorzichtigheid aan te prijzen 
in het toc[iasscn van versieringen; daardoor wórdt 
overlading vermeden, en als hoofilbeginsel een bere
deneerde toepassing ervan aan te bevelen. Men zegt 
wel »ovcr den smaak valt niet te twisten," wij echter 
roeenen met zekeren grond wansmaak te mogen 
noemen al die toepassingen, waarbij dc gronden der 
acsthetica geheel uit het oog zijn verloren, of misschien 
niet eens gekend werden ; wij zien wansmaak iu 
al die gewrochten, Waarvan de samenstelling blijk
baar geheel afhankelijk was van ongemotiveerde, 
willekeurige opvatting eu een ongezonde neiging tot 
versieren, 

Vervolgens vestigde dc heer W . J . Jansen dc aan
dacht op de tegenwoordig algemeen hecrschcndc wijze, 
waarop dc binncntiuinierwerken der woonhuizen wor
den behandeld, met het oog op de weinige gelegen
heid die dc/c aanbieden voor dc toepassing van de
coratief schilderwerk. Hij gelooft dat hierin, met 
eenigen goeden wil van de architecten, verbetering 
was aan te brengen. Tegen de meerdere kosten 
zullen dc patroons zeker niet opzien, als zij vooruit 
weten iets goeds te zullen bekomen. Met voldoening 
vestigde hij dc aandacht op het te Rotterdam meer 
en meer maken van fraaie buitendeuren. 

Een lid antwoordde hierop dat hi j , hoezeer het 
weuschclijkc van de gedachte des sprekers beamende, 
die fraaie buitendeuren, evenals de marmeren dor|>el 
eronder, meer beschouwt als lokvinken om tot koo-
pen uit te noodigen, cn als de patroon zijn archi
tect plein POUvolr geeft, deze zeker niet tegen eenige 
meerdere moeite zal opzien, verbonden aan het ma
ken van schoon timmerwerk. Dc feitelijke toestand 
is in den regel echter, dat de architect met een 
vooraf bepaalde karige bouwsom heeft te worstelen 
en dan, het spreekt vanzelf, is evenmin aan kost
baar timmerwerk, als aan andere gepaste versiering 
te denken. 

In 'Ie verdere ged ach ten wissel ing over dit onder
werp kwamen nog andere deelen van een woonhuis 
Ier sprake, die zeergeschikt zijn om versierd tc wor
den; maar ' t i s altijd hetzelldc. Alleen hij die goed 
wil betalen, kan iets goeds krijgen. 

Dc Voorzitter deelde mede, dat het Bestuur pogin
gen heeft aangewend om de opmeting te verkrijgen 
van een sehoonen, in rennissance-vorm opgetrokken 
woonhuisgevel aan dc Wijnhaven, die weldra zal 
worden afgebroken. Dit is zeker te betreuren, om-
dut het de eenige fraaie gevel in dat genre is , die 
te Itottenlam woitlt gevonden. Die pogingen hebben 
echter niet tot een gunstig resultaat geleid, waarom 
het Bestuur alsnu voorstelt, de opmeting vanwege de 

Afdeeling te doen geschieden en de teekening aan 
bet Bestuur der Maatschappij aan tc bieden ter op
neming in dc verzameling van afbeeldingen van oude 
gebouwen. Dit voorstel werd na eenige discussie en 
toelichting aangenomen, waarna de heerJ. Verheul Dz. 
zich bereid verklaart dc opmeting te verrichten. 

AKHKEI.1NO A R N H E M . 

Vergadering van Woensdag 31 Maart 1880. 
Deze vergadering werd door den tweeden Voorsitter 

geopend en geleid ; na de behandeling der ingekomen 
stukken las de Secretaris het jaarlijksch verslag om
trent dc werkzaamheden der Afdeeling, dat de goed
keuring der leden mocht verwerven cu aau het Hoofd
bestuur gezonden zal worden. 

De Secretaris stelde eenige jaargangen van het 
Skizzcnbueh ter Iwzichtiging. Op voorstel van dc 
heeren Berghuis en Van Wadenoyen werd besloten 
het Gemeentebest uur u i t te noodigen om de ant woor
den , ingekomen op dc prijsvraag voor den aanleg 
van dc gedempte Jansgracht, ter bezichtiging van 
het publiek te stellen. 

Niets meer aan de orde zijnde, werd de vergadering 
gesloten. 

Berichten en mededeelingen. 
It I N N E N I. A N D 

' s - G r a v e n h a g e . Door den Gouverneur Generaal 
van Nederlandsch Dosi-Indii- zijn dc volgende be
schikkingen genomen: 

benoemd: bij den Waterstaat enz.: tot opzichter 
2' klasse, de opzichters 3 e klasse C. J . Koster en 
J. P. Serrarens, met bepaling dat laatstgenoemde 
iu zijn nieuwen rang gedetacheerd blijft bij het de
partement vnu Binncnlniidsch bestuur; tot opzichter 
3' klasse C. F . Pichcl en V . A . de Wit te ; 

opgedragen: de functien van Inspecteur bij den 
Waterstaat enz. in de '2f afdeeling aan dcu hoofd
ingenieur 2 ' klasse V. II, van Egmond, thans 
eerstaanwezend ingenieur jn de residentie Semarang; 

geplaatst; als eerstaanwezend ingenieur tn de 
residentie Semarang, de hoofdingenieur 2 e klasse 
bij den Waterstaat enz. J . W . P. Kennis, thans 
eerstaanwezend ingenieur in de residentie Tjiribon; 

ontslagen: eervol, met behoud van recht op 
pensioen, de opzichter 3* klasse bij het Mgnwezen 
J . Ej 'sma. 

— In zake den meermalen besproken aanleg van 
eenige kanaal verbindingen in dc provinciën Gronin
gen , Drente en Overijsel, is een ontwerp van wet 
ingekomen van den volgenden inhoud: 

A r t . I. Uit 's Rijks schatkist worden de volgende 
bijdragen verleend: 

a. aan de gemeente Groningen; ƒ 30.000 , voor 
den aanleg van een kanaal van het Groninger Stads-
kanaal naar de Pruisische g ranen , in dc richting 
van Ruilenbroek, ter lengte van ongeveer 530 M . , 
met eene breedte van minstens 13 M . op het peil 
cn diepte van 2 kt. onder het peil; 

b . aan de provincie Overijsel: f525,000, voor 
den aanleg: 

l o . van een kanaal van Almeloo naar de Pruisi
sche grenzen , in de richting van Nordhorn , met eene 
bodemsbreedte van 7.50 M . en diepte, onder den 
waterspiegel, van 1.00 tot 1.80 M . ; 

2o. van een kanaal van Koevorden naar de Prui
sische grenzen, in de richting van Alle-Picanl ié , 
met een bodemsbreedte van 0,50 M . en diepte, on
der het peil , van minstens 1.8 M . ; 

C. aan de Drentschc Kanaalmaatschappij: ƒ 3 3 0 , 0 0 0 
voor dc doortrekking van dc Hoogeveensche vaart naar 
de Pruisische grenzen, in dc richting van het kanaal 
naar Meppen , met eene bodenisbreedte van minstens 
5.50 M . en diepte van 2.50 M . onder het peil bij 
de Rijksgrens; 

d. aan de Drentsche Veen- en Midden-kanaalmaat
schappij : / 270 ,000 , voor dc verlenging van het 
Oranjekanaal en zijne verbinding met de Hoogveensche 
vaart, met eene hodemsbrcedtc van minstens 7 M . , 
bij de diepte van 1.80 M . onder het (wil, en van 
5.50 H, bij de diepte van 2.50 M . onder het peil. 

Are, 2. Voor de betaling van de in art. 1 ge
noemde bijdragen wonlen jaarlijks dc vermoedelijk 
uit te koeren gedeelten op de Steatebegrooting be
schikbaar gesteld. 

— Het streven der Regeering om verbetering te 
brengen in den binncnlandschen waterstaat in de 
provincie Friesland heelt aanleiding gegeven tot on
derstaand ontwerp van wet: 

Art . 1. Uit 's Rijks schatkist wordt aan de pro
vincie Friesland eene bijdrage verleend van / 2,240,000 
voor: 

A. de uitvoering der hieronder vermelde werken : 
1O. het maken en verbeteren van eene doorgaande 

waterkeering, hoog 1.80 tot 2 M . boven zomerpeil, 
tusschen den straatweg van Sneek naar Leeuwarden, 
bij Sneek, tot den Vegclinsweg van Joure naar 
Akkrum; 

2o. het verbeteren van het stroomkanaal van dc 
Smalle Eesterzaudhig naar de Pokkniiier-Nieuwe-

zij lei i , door verruiming van bestaande en het graven 
van nieuwe kanalen; 

3o. het verbeteren van het stroomkanaal van het 
Gerbeu-Alles-Verlaat tot de Nieuwe I l i j i , door Gro
ningen gegraven ; 

4o. het verbeteren van dc vaarten cn kanalen voor 
dc vorming van een onafgebroken groot scheepvaart-
water, diep 2 M , onder zomerpeil, van Stroobos 
naar Staveren, van Oudhof, langs de Schorst errijm, 
en van Neeg langs Slooten ; beide tot De Lemmer, 
en de westelijke tak ook tot Tacozijl; 

5o. de inrichting van dc Lcmstei-sluis voor het 
gebruik van liet groot scheepsvaarwater, onder 4o. 
genoemd, door verlaging van de slagdorpels en het 
aanbrengen van ebdeuren ; 

Go. het verbeteren van de vaarten en kanalen van 
dc vaarwaters tusschen Sneek cn Akkrum, ter diepte 
van 1.70 M . onder zomerpeil; 

7o. het verbeteren van het vaarwater van da 
Uolsvvai'der-VVorkuiiier trekvaart, in verbinding met 
bet vaarwater van Strooboe tot Staveren, ter diepte 
van 1,70 M . onder zomerpeil; 

8o. het lerbeteren van de Koudumervaart cn de 
Zwarte Wouden, in aansluiting met het vaarwater 
van Stroobos naar Staveren, door verdieping tot 1.50 
M . onder zomerpeil; 

flo. het maken eener afsnijding vanuit de Dok-
kiuner-Ec tot in de stadsgracht te Dokkitm, met 
eene bodemsbreedte van 16.60 M . cn diepte van 
2.10 M . onder zomerpeil; 

lOo. het kanaliscercn en verbeteren van de Tjonger 
voor eene vaardiepte van 1.50 M . : 

l l o . het verbeteren van de Linde o;> Friesch grond
gebied , tusschen de flelomavaart en de vaart naai' 
Ossenzijl, op eene diepte van 1.50 M . onderzomer-
pe i l . bij eene bndemsbreedte van SO M . ; 

B. het in onderhoud en beheer van het Rijk over
nemen van de hieronder vermelde kanalen en vaarten 

l o . het stroomkanaal van het Hergumermeer, langs 
de Kuikhornstervaart, de Nieuwe Vaart, de Brok
ken, Pctsloot cn de Zwemmer, tot het Dokkumer-
diep naar de Nieuwe/ijlen; 

2o. het stroomkanaal de Lauers, tot de Munnekc-
zijlen; 

3o. het kanaal van Stroobos tot Gerben-Alles-
Verlaat, uitmakende een deel van het kanaal van 
Stroolws naar I lokkiim, mot bijbehoorende kunst-

4o. het Knlonelsdiep van Gerbeu-AHes-Verlaat tot 
in bet Bergurnei'ineer, met daartoe behoorende kunst
werken, trek weg, tolhuis met bijhooren en de wer
ken in het Bergumormeer. 

Ar t . 2. Voor dc betaling vnn de in art. 1 ge
noemde bijdrage wonlt jaarlijks het vermoedelijk uit 
te koeren gedeelte op de Staatsbegrooting beschik
baar gesteld. 

— De vergadering van het Koninklijk Instituut 
van Ingenieurs zal worden gehouden op Dinsdag 
13 Apr i l a. s., iu het lokaal Diligentia ie 's-Gra
venhage, des voormiddags te 11' /^ uren. Onder 
d>' te behandelen punten komen o. a. de volgende 
voor: Brief van het lid J . tt'. Post, ten geleide 
van eene mededeeling over den nieuwen stalen bo
venbouw voorde Staatsspoorwegen; Brief van het 
lid J. Swels A z . , ten geleide vau eene mededeeling 
over een hooi- of groanberg met ijzeren tralie-lucht
koker, bestemd voor de tc bouwen model-hoeve op 
het Kampei-eiland, enz; Mededeeling van het lid 
Alb . Ph. Kaptoyn, over het snel remmen van 
treinen; Voortsetting der beraadslaging over de 
mededeeling van het lid A . Huét , betreffende de 
verbinding van Amsterdam met den Boven-Rijn; 
Mededeeling van hetzelfde lid over dc droogmaking 
van de Zuiderzee; Toelichting van het lid R. P . J. 
Toten) NoHnenius, over de door hem voorgestelde 
groene rivier ter bescherming van de oeverbewoners 
van de Lek. 

Amsterdam. De Gemeenteraad besloot het con
tract met de llollandsehe gasfabriek te doen voort-
loopen tot Augustus 1887 , met het recht voor de 
gemeente om elk jaar op tc zeggen. Dc heeren De 
l i n n n en Co. boden 10,OOIt gulden per jaar aan, 
als de concessie onbepaald tot 31 Augustus 1887 
verlengd werd, maar dit aanbod wenl van te weinig 
bcteekenis geacht. Tevens zijn Burgemeester en Wet
houders uitgeiioodigd binnen 3 maanden plans over 
tc leggen, teneinde met 1882 gereed tc zijn om 
een gedeelte dor stad van gemeentewege licht te ver-
schallen, 

— Volgens Het Nieuu's van den Dag heeft de 
heer P. Dekker, rijkstelegrafist te Amsterdam, dc 
verbinding van spoorwegréuigeri met machinist of 
Conducteur tot een onderwerp van studie gemaakt, 
Sn meent hij thans een goéde oplossing gevonden te 
hebben. Zijn stelsel uitvet zich door geringe kost
baarheid onderscheiden. Waarschijnlijk zal eerstdaags 
meer van de zaak gehoord worden, wanneer proe
ven met de vinding genomen zijn. Hierover is de 
heer Dekker met eene der spoorwegmnatsdiuppijeii 
in onderhandeling. 

— In het bekende geschil tusschen de directie 
der Marine cn de stad Amsterdam, aangaande het 
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wegruimen van eene vcrondieping in het Oosterdok, 
is Amslenlum dnor scheidsrechters in het gelijk ge
steld. 

De scheidsrechters waren : van de zijde der Marine 
de heer Wellan , ingenieur vau den waterstaat le 
Alkmaar , en van de zijde van Amsterdam de heer 
Van Rijn , ingenieur der Amsterdainsche Kanaalmaat
schappij te Beverwijk. 

Rotterdam. Wij ontleenen aan de Nieuwe 
Rotterdamse he Courant het volgende omtrent de 
piijsuitdeeling tier Ambachtsschool, die op den 7den 
dezer plaats vond. 

»De jaarlijksche prijsiiitdeeling van de Rotterdniu-
sche Ambachtsschool lokt altijd eene groote menigte 
bezoekers; zóó vol als het heden avond in de gnmte 
Doelesaa] was, mocht echter het Bestuur dier be-
langrijke instelling nimmer beleven, tleen zit-en geen 
staanplaats bleef onbeset. Toen ruiiu te 6'/« uren 
de genoodigde autoriteiten van hier en eldoi-s de voor 
hen gereserveerde zitplaatsen hadden ingenomen, le-
venle het ruime lokaal, welks wanden bedekt waren 
met de teekeningen en liet schilderwerk der leerlin
gen, een in waarheid indrukwekkenden aanblik op. 
Een klein orkest bracht, onder leiding van denbeer 
O. K . O . van Aaken , diens feestmarsch ten gehoore. 
De voorzitter van het Bestuur, de heer D. L. Wollson, 
riep den aanwezigen een welkom toe. Mevrouw Vau 
Üphemert — Schwencke droeg met haaien klank en 
zeggingskracht de Erlkbnig van Schubert en Frau 
Xurhtigalt van Taul>ert voor. Het Aesthelisch Ge
nootschap gat' een tableau-vivant ten lieste naar de 
schilderij Washington crossing the Delaware van 
E. Leutze, en mevrouw Schwencke moest op de lie
deren van Thomas en Verliey nog een vijlde lied 
laten volgen. Alles werd uitbundig toegejuicht; de 
gordijn voor bet tableau-vivant moest zelfs viermalen 
wonlen weggeschoven. Toen was het woonl aan den 
heer Francois, voorzitter der Commissie vooronder
wijs van de AmUnclitsschool, uit wiens mededeelingen 
bleek, dat de inrichting zich iu een voldoenden staal 
van bloei mocht verheugen. Ingeschreven werden 
voor het seizoen 188081 8Jï leerlingen, waarvan 
echter 31 moesten worden afgewezen, omdat, het 
bleek dat het liezocken der inrichting voor hen geen 
goede vruchten kon dragen. Het schooljaar ving alzoo 
aan met 151 leerlingen, waarvan 60 timmerlieden, 
49 smeden, 13 meubelmakers, 7 huisschilder, ter
wijl de overigen zich over een aantal andere vakken 
verd celen." 

Na vermelding van dc namen der leerlingen en 
de hun toegekende prijzen , deelt de verslaggever de 
namen der drie beste leerlingen mede, die de school 
vei laten en waaraan zilveren horloges ten geschenke 
werden gegeven, terwijl aan anderen premien in 
geld werden toegekend. Het verslag eindigt als 
volgt: 

• Het woord was alsuii aan den heer Wollson, die 
in eene uitgebreide rede een hartelijk woord sprak tot 
afscheid van de leerlingen, die de school verlieten, 
tot gelukwensching aan hen die prijzen behaalden, 
tot aanmoediging van hen, dieniet bekroond werden, 
en tot opwekking van de ouders, om het schoolver
zuim hunner kinderen met alle roacht tegen te gaan. 
Hierop volgde eene dankbetuiging aan allen, die 
middellijk ol onmiddellijk de zaak steunen of tot 
opluistering van dezen avond bijdroegen, waarbij 
tevens op de noodzakelijkheid werd gewezen om de 
gewone inkomsten tegenover de wassende uitgaven 
te stijven, waartoe spreker de hoop uitte, duivelen 
zich geroejien zullen gevoelen tut het lidmaatschap 
der Vereeniging toe te treden. Bijzouderen nadruk 
legde spreker op het afscheid, dat hij van de eervol 
ontslagen leei lingen nam. Hij waarschuwde ben 
vooral op hunne hoede te zijn tegen de besmetting 
van valsche theorieën, zooals men ze nog deze week 
hiertei-stcUV heelt houten verkondigen, met name den 
zoogenaamdeu strijd tusschen kapitaal en arbeid. 
Die strijd toch. aangenomen dat hij liestaat, is van 
geln-el on natuurlijken aard. Immers, het kapitaal 
is de vrucht van den arbeid van het verleden, en 
de arbeid van het heden is het kapitaal van de toe
komst. Daarom at beide men met lust en met Unfile, 
zonder zich door valsche leerstellingen van den' goe
den weg te laten afvoeren. Arlwid maakt vrij eu 
schenkt het eenige middel om bet hoogste kapitaal 
te verwerven, d. i . kennis, tevredenheid, duurzame 
vreugde en geluk. 

»De heer Joost van Vollenhoven en na hem de 
heer Stevn I ' a rvé , alsmede een der afgevaardigden 
van zusterinrichl ingen, voerden het woord omhulde 
te brengen aan het Bestuur en aan zijn Voorzitter. 
De heer Parvé betuigde niet slechts zijne ingeno
menheid niet de Ambachtsscholen in het algemeen 
en met die te Botterdam in het bijzonder, maar 
verdedigde tevens de stelling. dat het nut dier 
inrichtingen thans dermate in het licht is getieden, 
dal z i j , vooral voor kleinere gemeenten, die ze zelve 
niet kunnen bekostigen, van de Landsregeering be
hooren uit te gaan, die zich deze unngelegeuhcid 
behoort aan te trekken, waartix' spreker het zijne 
hoopt bij te dragen. 

uDe leerlingen der Ambachtsschool droegen thans 
op hunne beurt eeu paar liederen voor, ten slotte 
ook het Volkslied. 

»Na de pauze, waarin het den kna|H-n niet aan 
ververschingeii ontbrak, wenl de feestviering besloten 
door eene belaagtoose vooi-stelling door de directie 
van de Nieuwe Rotterdamse he Schouwburgveieeni-
g ing , de heeren I.e d ras , Van Zuijlen en Haspekf t 

waarbij «De Laatste R i t " met licht te begrijpen 
succes ten tooneele werd gevoeld." 

Utrecht. Door de hoofdcommissie voor bet Stand
beeld van Graat Jan van Nassau is eeue prijsvraag | 
uitgeschreven voor het ontwerp van dit Standbeeld, . 
den Graaf op zoodanige wijze voorstellende, dat de 
aanleiding tot de oprichting van hel standbeeld: de ) 
herdenking van hel slichten der unie vóór 300 jaar, . 
duaibij duidelijk uitkomt. Het voornemen beslaat dit 
stuud beeld te plaatsen op bet St.-Janskerkhof; het j 
moet eene hoogte hebben van minimus 3 meter en 
vun brons gegoten worden. De konten van uitvoering 
mogen niet hooger zijn dan ƒ 3 0 , 0 0 0 . 

Aan het beet gekeurde ontwerp wordt een prijs I 
van ƒ 500 toegekend j de inzender van bet ontwerp, ' 

dat daarna 't meest voldoet, ontvangt als premie 
ƒ 250. Alleen Nederlanders an in Nederland wonende 
vreemdelingen mogen mededingen. 

Zwolle. Door den Gemeenteraad is benoemd 
tot directeur der gasfabriek do heer J . .1. Mollema, 
adjunt-dlreoteur der gasfabriek te Utrecht, met 15 
stemmen; de heer C. A . Ijigaaij , directeur der 
gasfabriek te Vlissingen , bekwam 2 stemmen. 

— Door den Gemeenteraad js besloten om V0OT 
f 00,1)00 deel le nemen in liet waarborgkapitaal ten 
behoeve der Veluweche lttraals|io<irwegJijn Zwolle— 
Apeldoorn—Dieren, wanneer nabij het Kaïerveer 
ol' op ••••ii andere door den Raad goed te keuren 
plaats een spoorbrug, tevens ingericht voor gewoon 
verkeer, wordt gelegd. In dut geval zal bovendien 
een subsidie van f 150,000 wonlen toegestaan. 

Leiden. De Commissie van 1'abrikage heeft, met 
het oog op de algemeen erkende behoefte aan ge
schikte woonhuizen, een plan Ontworpen en aange
boden, om in dc behoefte aan bouwterrein op eenigs
zins ruime schaal te voorzien, door nl . dc Binnen-
vestgracht langs het plantsoen te dempen en den 
daardoor verkregen grond perceelsgewijze als bouw
grond Iwsrhikbuar te stellen. De kosten van aan-
plemping van die gracht en van de Gecregracbt 
wonlen op f 23,800 geraamd. Bij dit plan is ge
rekend op eene aansluiting aau het buizennet volgens 
het Liernursielsel, dat voor den afvoer van f.valiecu 
iu een gedeelte der stad word! toegepast. Daar het 
hiertoe gebesJgde stoomwerktuig voldoende ki-nrht 
heeft, acht genoemde Commissie het wetiM-helijk, dat 
voor de nieuw aan te Uiuwen huizen eeiie aansluiting 
aan het Inslaande buizennet verplirhte-id worde ge
steld. 

— Commissarissen der stedelijke gasfabriek stellen 
den Gemeenteraad voor den prijs van het gas per 
kub. meter van 8 op 7 cent te stellen met ingang 
vnn 1 Apri l j l . 

— Gedeputeerde Staten hebben besloten geene 
adhesie le schenken aau de door den Gemeenteraad 
verleende concessie tot aanleg en exploitatie van een 
stoomtram van Laden naar Katwijk, zoolang dooi
den Minister vau Waterstaat geene gunstige beschik
king is genomen. 

Zutfen. De Geiiieentci-aad heeft heden met al
gemeene stemmen aangenomen bet door Burgemeester 
en Wethouders voorgestelde NiHiidcrhavenplan in zijn 
geheel. De kosten zijn geraamd op / '122 ,000 . Dc 
haven is geprojecteerd len noorden van het station. 

Tilburg. De Minister van Waterstaat beeft aan 
deu beer J . van den Elzen, civiel ingenieur alhier, 
vergunning verleend voor de exploitatie van een stoom
tramweg tot vervoer van personen en goederen van 
Tilburg naar Waalwijk en van het spoorwegstation 
Tilburg iiiuir Koningshoeven. 

G r a v e . In eene vergadering der Landbouw- en 
Hundelssocieteit is [«sloten, zich bij verzoekschrift 
lot den Minister van Financiën te wenden, teneinde 
aan te dringen op eene s[K»;digc beslissing omtrent 
de onderhandelingen, met hel Gemeentebestuur aan
hangig, of, wanneer deze niet mochten .slagen, liet 
s|oo|n'ii der vesting van rijkswege, zuoals elders ge
schiedt, te doen plaats hebben en de aldus verkregen 
gronden in openbare veiling le brengen. 

— In het jaar 1870 zijn door de dii-ectie van de 
onderneming tot landaanwinning op de Friesche wad
den vele boringen gedaan lot onderzoek der samen
stelling van den bodem. Daardoor is gebleken, dat 
de zandige lagen tot de minderheid behooren en ten 
westen van den verbindingsdmn goede gronden ge
vonden worden. De monsters van ruim 280 borin
gen zi jn, Mioorl i jk gemerkt, bewaard en de grond* 
•OOrten in duidelijke kleuren aangewezen op eeu 
kaart op de schaal van 1 a 50,000, die dezer da
gen aan de belanghebbenden is toegezonden. De 
gronden zijn iu vier soorten of hoofdrubrieken ver
deeld : l o . klei ol 'slib ; 2o.goeden gemengden grond; 
3o, zandigeu gemengden grond; 4o. zand. De kaart 
is duidelijk eu helder bewerkt, in kleuren gedrukt 
cu doet de directie, zoowel als de ünuu Gebr. Van 
Langenbuyscn , eer aan. 

De aanslibbing is het incest zichtbaar langs de 
Friesche kust; de klcistrook neemt daar, maar ook 
op de oostzijde der platen eu nabij den oever van 
Ameland steeds toe, en wel langs den Frieschen wal 
tot het dorp Wierum en langs hel eiland tot de 
Kooiduinen. De regelmatige grond Uiringen over deze 
groote uitgestrektheid leveren een duidelijk bewijs van 
de zorg en insitanning, waarmede dit tijdroovend en 
soms gevaarlijk werk door de dh-cctie en het inge-
nieurspersoneel is verricht. 

V g e v i r l e m . 

Slijpen door middel van een zandstraal. 
Roeds vroeger werd in dit weekblad gespreken over 
hel gebruik van stralen zand om bnnle lichamen te 
slijpen. Deze wijze van werken is tegenwoordig zeer 
algemeen in dc Vcreeiiigde-Staten, waar men vele 
vijlen maakt. Men bezigt bet zand om de gereed-
•ehappen aan te scherpen en de vijlen tedoen bijten, 
en vervangt met vooideel dc werking van den slijp
steen op dc metalen. De tanden eener v i j l , bewerkt 
door deu zandstraal, zijn veel regelmatiger dan die 
der gewone vijlen. 

Voorttrekken van vaartuigen. De kracht, 
waarvan men partij trekt om een schuit te verplaat
sen , heeft veel meer uitwerking bij het trekken aan 
een jaaglijn dan wanneer zij op de schuit werkt. Dit 
komt daarvandaan, dat zij iu het eerste geval een 
weerstandbiedend steunpunt op den bodem heeft, 
terwijl in het tweede geval haar steunpunt, bet 
water, beweeglijk is. Men heeft sinds laug eraan 
gedacht, hel trekken aan de lijn door menschen of 
dieren, te vervangen door stoomkracht. In 1879 
heeft men proeven vau dezen aard genomen in het 
Fransche deptu temoiit Das-dc-Calais. Op spoorstaven , 
gelegd op het jaagpad van bet kanaal, betond zich 
een locomotief, wegende tien tans, die verbonden 
was aau san trein van drie schuiten, le zamen ge
laden met duizend l-ms. De proefneming heeft zeer 
voldaan , de locomotief sleepte de vaartuigen met een 

snelheid van vijf kilometer in het uur. De ingenieurs 
van den waterstaat hebben als hun oonlecl te kennen 
gegeven, dut een snelheid van meer dan vier kilo
meter dc glooiingen van het kanaal lieschadigen zou. 
Uit deze proeven volgen vrij gewichtige besluiten voor 
de nijverheid i n ' t algemeen. Men weet toch, dat 
de langzame vaart een der ongemakken van het 
vervoer in de kanalen is , en dat de kracht, ver
kregen door stoom, minder kostbaar is dan die, ver
strekt door menschen ol' dieren. 

Luchtbollen voor militaire doeleinden. 
De heer C. Board, uit Bristol , heeft voorgesteld 
luchtbollen voor krijgsverrichtingen te vervaardigen. 
De voornaamste gebreken der gewone luchtbollen zijn : 
l e . dat zij niet gemakkelijk vervoerd kunnen worden ; 
2e. dat er veel tijd noodig is om ze tedoen zwellen; 
3e. dat geweei-scboten hun In-staan ontijdig kunnen 
doen eindigen. 

Tengevolge van deze bezwaren heeft de beer Board 
liedacht, de hollen niet meer le maken uit één Stok. 
Hij wil ze samenstellen uit kleine vakken, gelijk die 
van een sinaasappel, welke gemakkelijk tc vervoeren 
zouden zijn, zelfs gevuld. Zij zouden snel aaneen
gevoegd kunnen worden, om den bol te vormen. Het 
vervoer zou zonder moeilijkheden geschieden, zoo 
men die vakken vervaardigde uil ondoordringbare 
stollen, en ze deed zwellen met zuivere zuurstof, 
zoodat de gezamenlijke ruimte kleiner werd. 

Dit stelsel zou aan de legers te velde de beschik
king geven over bullen , die bij gedeelten vervoerbaar 
zijn, welke maanden achtereen gevuld blijven en 
Overal kunnen gaan waar een licht karretje loo|ien 
kan. Men zou ze zelfs op den rug kunnen dragen 
waar voet|«den zijn (zooals in Indie onder bar-
loarsrhe stammen). De heer Board stelt ook voor. 
de vakken of hokken te vervangen door een gelijk 
aantal cilinders van een middellijn, klein genoeg om 
overal vervoerd tc kunnen worden. Elke dezer ci
linders zou op zich zelf door ondoordringbare schot
ten verdeeld zijn iu vakken, gelijk aan die, welke 
door de ingenieun der marine zijn uitgedacht, om 
bet zinken der schepen te beletten door waterdichte 
schotten, 

Deelbaar kanon. In Oostenrijk heeft men proe
ven genomen met een nieuw kanoumixlel, dat iu 
1879 door Rusland wenl aangenomen. Het is (*-n 
stuk, dat uit verscheidene deelen beslaat, die elk 
afzonderlijk vervoerd en op de plaats der bestemming 
veii-enigd kunnen worden. Vooral schijnt dit kanon-
stelsel voordcclig voor berglanden of streken, die ge
baande wegen missen. In den laatster Balkanoorlog 
bobben de Russen vau dit geschut gebruik gemankt. 
De uitkomst was zeer voldoende, zoodat liet Russi
sche De|iartement van Oorlog eerst een adeelbair 
kanon" van twintig centimeter middellijn binnen--
werks heeft doen vervaardigen, en een mortier, even
eens deelbaar, van 23 centim. Toen ook deze vol
deden, heeft de Russische Regeering deelbaar geschut 
van zwaar kaliber besteld. 

Spoorweg ongelukken. De SiHXH'wi'g-i u i t 
lokken In Kriinkrijk /ij» gedurende het tienjarig tijd
vak I 8 C S — 1 « 7 7 gestegen let een getal van 773. 
In dien tijd werden gedund -J1H j.>rsnnen en ge
kwetst 2 I58 . 

Gedood. 
4 
I 

3S 
155 

vankoniliirioiren van Aanbestfilln*-". 

Gewond. 
144 
135 
381 
678 
109 
1 i n 
155 

82 
181 
203 

vrij van ongelukken 
oige bedden. In 1871, 

Jaren. 
1868 
1800 
1870 
1871 
1872 7 
1873 0 
1874 1 
1875 3 
1876 6 
1877 5 

Slechts één jaar, 1873 
geweest, die den dood lengt 
het noodlottigste jaar, werden 05.000,000 reizigers 
vervoerd. Door den afgelooper) oorlog waren toen 
de banen in een gebrekkigen toestand. Daareulegen 
maakten in 1875 , toen slechts 82 [tersoiicn gekwetst 
cn 3 gedood werden. 135.000,000 roizigei-s van de 
Fransche spoorwegen gebruik. 

Haven te Cherbourg. Er is sprake van te 
Cherbourg een haven te maken, dis Op elk oogen
blik genaakbaar zou zijn, gelijk Portland op dc En
gelsche kust. De getijden nebben altijd de regelma
tige gemeenschap tusschen de twee havens zeer be
lemmerd. Dit ongemak zal verdwijnen, wanneer 
men te Cherbourg een hoofd voor in- en ontscheping 
(jetée débarcadère) zal heblien gebouwd. Men zou 
dan een rechtstreeksehe verbinding tusschen Middel-
Europa en de voornaamste handels- en fabrieksteden 
van Engeland in het leven kunnen nepen, De reis 
Portland-Chet honig zou zeker veel sneller zijn dan 
die over Londen en Ostende of Antwerpen. Neemt 
men Genève als middelpunt, zoo zoude reis par 

•voortrein naar Liverpool 140 kJlona, bekort wonlen. 
Verbinding van Petersburg met de zee. 

Om aan dc scheepvaart het ongemak der ondiepte 
iu den mond der Newa te besparen, heelt de Rus
sische Regeering een groot kanaal tusschen dc hoofd
stad en de zee ontworpen. Vaartuigen van geringen 
tonneninhoud vervoeren nu naar Kroonstad! twee 
dertien der koopwaren, bestemd voor St.-Pelersburg , 
daar dc rivier bij laagwater slechts 3'»,3 diepte hooft. 
Die van het nieuwe kanaal zal li"',1 zijn Er zullen 
dokken en een spoorweg bij worden gebouwd. Vele 
uitwijkplaatsen zullen worden aangelegd, alsook brug
gen. Het kanaal zal uitmonden ten zuiden vnu de 
Newa. Men raamt de kosten op 34,000,000 mil-
liocn francs. Wanneer het voltooid zal zi jn, zal 
Rusland in zijn hoofdstad een groot entrepot bezitten, 
en Kroonstadt zal slechts een oorlogshaven zijn. 

Correspondentie. 
Aan den heer D, K te R. Uw schrijven met 

bemerkingen omtrent het uit »Engineering" over
genomen artikel over de St. Gnthanl-tunnel is den 
bewerker toegezonden, en SOOdrS het antwoord inge
komen is , zal hiervan in de courant melding ge
maakt worden. 

Mnanda-f, IS April. 
Twclloe, te 9 nren, door liet dorpspolderbpstuur. I, 

Wed. Van Knier: bel gewoon onderhout! en liet schoot,': 
maken van .Ie waterleidingen des polders. 

Haarlem, te II) men. m De Doelo; het éénjarig o 
demand van werken, gehouwe /.. Raming ƒ8201), 

H a H i , i i . i i . te II uren, dOOT bet gemecnlebo-l |. 
afbreken eu wederopbouwen vnn een woning voor d< 
onderwijzer. Aauw. te 10 uren. 

" H i - r , te 11'/, uren. door Int ministerie van watt' 
staat enz. aan liet gebouw van bet prov. bestuur: lo. h 
uitdiepen van een gedeelte vim .len Hollandselie -|Jse|' 
Raming ƒ 2281); 2n. bel leveren en in hangen van 2 pan 
deuren iu de schutslui- l,y het Hijk-tooiugentaal i , . 
Steelteiilioek. ftaililli; • I (H i 

En-Che** , te 12 uren. door het gemeentebestuur : het 
onderhoud der straten ged. 'HO. 

« r i n . le 12 uien. door den directeur der artilleri.--
stapel- en constnictieinagazijiieii: lo. tie leveriug vun 
perc, I. 720 Kt;, bruin Uibtsder: perc. 2. LOOD KG. idem 
peiv. -"I. 2IU KG. grauw kuit-leder.: 2o. ,|e levering van 
«teenkolen en eofce; go, Idem van 4000 K l n i e u w zink 
blokken, en ,u00 M i hand-, mou M i i.h.at- en 49.00u 
Kt. -laalijzoi. 

l u - d r t - r h i te 12 i».-n. door het gemeentebest 
vet vv.-i, der WulU-sihotüi.g langs de l|.».,k.i.|, 

kampen . te I nor. dour U-t geiiic.iilehestuur * 
maken eeue. b,,H|kiug op de Mandie-waard. 

Vlltld. Ihurg . te U„ uien. door Uiig. eu wetl..: 
OS dellarmgpla. 
liet UjUlllWen v 

1" i I 

het 
•„ kegell, 
niakeu .-, 
de Molenw.,1 

Stolw.jk : I, 

anderen van de '• - n 
in- Me.lr.ire -CUN.I v. 

.Vu - li.*.II..k,,l ,.„,. 
s r l i l r t i a m . te II uren. d< 

vereeniging: het maken van eeue ve 
H e r r e n » r e n , |,,j \ . |»r>.p-tra II. 

draaibrug, lei breedte van 2.70 M. 
vuur de Monnik-teeg 

Malwijk. in den |-.l.leri.iadk; 
recon-dneeren ran hel bovenechepi 
l.oiulerak lot voor du.i te Matenintla-tilig ih-ir 1.1,! 
van hevflu'tili iliiga«l|»iiii|H'ii. 

IHnj-»d*f-, 13 April, 
Amer-Taart. te IU men. iu de Soc. Amicitia : lo. bet 

éénjarig onderhoud der kazernegeUiuwen enz. aldaar: 2o. 
idem .Ier werken iu de IJreblie-linie en de linie in d,-
Nedrr-ltetiiwe. 

(••rlnrhem. te l i l uren. »|> bel bureau dei genie: bei 
maken van een iKiinvrii wachthuis iu de batterij op den 
spoorweg Dt.i-dr.vht Kist. nabij den lliefdijk Raming 
ƒ 54.000. J 

«r«,*r, t.- 10 uren. oi. bet bureau .Ier genie: bet één
jarig onderhoud vau de kazeruegel wen en/, aldaar 

Ctarreaija. I " 10 uren. door het pil.lerliest vau hel 
6e en "e Veeu.listlicl onder < >p<dei land en Kiigwirdeu. in 
De Koornbeurs, het graven van :) wijken in den polder 
als: 1 m de Wouden. I in de Hreevvvgskampen en I iu 
de Westerlaaii. Aanw. 12 April, te 11 uren. sameuk st 
hij K. Loopstra, te Terwisiiel. 

lleo-i< lieoi . le IU uren. bij t'. Stap: liet drieian 
ewderh I van den grintweg over den Lekdijk, van het 
dijk-magazijn al tot de I t ran Kuilenburg. 

L r r U H - r d r n , le II uren. len gein l.hui/e van 
I uwanleradeel: bet uitbreken van de beslaande einden 
grintweg in de huurt van bet dorp Wirdum hurvoor 
in de ..laats makeu vau eene klinker)netrating, ter-trek
kende lengt.- van p. m. 418 M. 

«••rlnrlirm, le | | uren. duur dijkgraaf eu boogbeeni-
raden van de Alblasserwaanl mei Arkel l H - len de 
/.ouwe. in de Doele: a. U [-.-iveeleh aardewerk. Jang- den 
Xoonfer-Liiige- Arkelscheii dijk en langs de Merwede 
eu Noord: 11 |>eiv. aardewerk, langs de Lek. benevens bet 
leggen van Omstreeks HM) IP -t glooiing onder Streef
kerk : 6. bet leveren, vervoeren en vei-npreiden van grim. 
grof rivierzand eu grol" biggelzand. 

H t M i i l M i i i . le I I uren. door hel gen nteliestuur. hij 
Wed. Cmlla: bet houwen van een schonllekaa t ..„der-
wijzei-s woning. 

L e n t , le 12 ureu, door kerkv. eu notabelen der Herv 
gein., bij A. Aretids: het IN.uwen van een hui-. \ ; ) M U 

•l ureu v.N.r de besteding. 
I I rerlii , te 1 •, door .1 aatscliappij tot expl. van 

Staalss|NN)rwegen. aau bet eentraalbureaii : de levering 
van verbruiksartiktden, van 1 Mei H) -30 April '81. 

K i M t i r n t o l i l . le I tui r. d.H.r bet geiueeiltebesluiir • hel 
afbreken en Weden., Wen der -b .K . I . al-.nnl, ,gt. 
verbetering aan dt lerwy/erswoning te Oo<teinde 
Aanw. van u i . 12 men. Inl. bij deu unh. S. | | . van 
der Veen. le Me,.,. I. 

Huren, te :t ureu. door bel i-ildei l.e-tiiur van Huren 
en Kriehem. op het raadhui-: de levering van 2 0 0 M 3 grint. 

hlau-HMul , le .". uren. door de eoitlllll—ie tol weg-
verlH'tering in ,1e lloeks,bewaard, bi, p. lUkk . r : het 
driejarig onderhoud .Ier grintwegen van (ioid-t-halUmr.1 
over Mijusl reuland eu Maiistlam tot 's-Hraveiidtvl eu 
van CilkLu-sboek over Klaa-waal tot deu grintweg tu-s, hen 
Oud- eu Zuid-lleierland. met een zijtak uaar Wt-ltnai-
in tVn |--n.-el. lang cnra 27.0IK) M. ltd. Iiij den aivh. l i ! 
IHjei-i. te l^illershoek. 

Kol l er i la in , in hel Timiui-rhui-: het idtVOferan van 
verfwerkfii aan gelmuwen. bruggen enz., in 5 peroselen 

« . . , i i - . i . t L ' . i e aaa i l . 
l i o e - l M i i g . te 10 uren. in beting tltofQeJris: 

bet iviijarig onderhoud van de ka/en u-gehouwen, de wer
ken enz. aldaar. 

AIIIMIITIIHIII , Ie 11 uren. aan het tlir.vtieg.b.iuw dei 
marine: de levering bij de directie te Auister.hun van 
vei-sehil lende artikelen, in 4̂"i |--neelen. ... a. van • w e-en-
stbot. N.n.i-dsche hoiitvvaren.gren.il NW.I - . he'eu Pnu-
• i - ' '-len. gr I, rihl whi-wten en latlen. mmn 

d.d,'. dell tan en -hnMten. iepen- en hn.|eiih..ut. 
[Nik- en bulletre.1 t. ijzerwerk. ko|--i iu bladen en pijiieii, 
geelk..|-'i in -tav n .baad. kopefftffi -|.i|kei--. g.-ieed-
scbappen, uiaclunekaiiierlM-b.H-hen. ga-...k.--. houtskolen, 
euz. euz. 

•»l -Annaland , te 11 uren. iu bet genieentj'bnis: bet 
hei-sttd. de vernieuwing eu bet onderbond tot 80 April'81 
van de aanle-, kruin-, rijs- en steenglooiingvveiken aan 
de vvalerkifiiiig van den Suzaiina|io|il.'i'. Kauiiiig / 7y20. 

\ i n - t r r i l i t n i , te II uren. dOOT den dilvcteiir der ma
rine: de leveriug van everloek. 

l l i . i i . I r ie l i i . te 12 uren . door het g entehestuiir' 
lo. de levering van fiOO sir. M. verglaasde ka uhuizeii 
van verst billende afmetingen; 2o. het dutm vau herstel
lingen en vernieiiHingen aau he-trating. ged. '80 en '81: 
lio. het h,.iivven van nieuwe riolen. 

•turen, te 12 uren. bij Krvtin Tukker : het re.hllegeeii 
van een gedeelte Linge.lijk. zijnde de /.Higi'tiuamde Kromme-
l-:ileb,H.g. tusschen Huren eu Ituiirnial-eu. en andere daar
aan verbonden vverkzaaiubedeii. 

Iloltertlani |e 1 mir. door huig. eu Weth.; bet maken 
van eene vaste hing u-r vervanging van de Vulkenbnig 
en bet verbreeden der beslaande laudhuifden. 

t t r r r h l , te k •. door de tlir.vlie van de Nederl. 
t'-i;ilspo.,rwegmaals,bappij : de levering v; lagazijus-

goe. leien. 
Harderwijk, te \\ uren. door de coi van beheer 

dei geintvnlega-fabriek. op bet gemeeiitebuis: het btiiiwen 
van ;( relortoven- >.p de tlaarv.K.r aaugelegtle fnntlaineiiteii. 
Iul. hij den gem.-aivhit.vt .1. H. Makkink. 

n r - t n i i M . te 4 uren, door twtgeroi tsetaituur: bet 
onderlioud tie- grintweg-, van den Korei lei le 
Unmp onder Westmaas tn aan de h-np-traat te Miins-
lieerenlan.1. voor 2 jaar eu 8 maanden. 

<>eftt<-rniul<t-n . (e 5 ureu, dooi' burg. en weth.: bet 
met ('..rllaiid-c ut heplei-tereii van deu toren aldaar. 
benevens eenige her-tellingen. 

n . i „ . l e i . l . i g . IS « p r i l . 
Utrecht , te 10 men. in het geitouw voor K. en W.: 

bet éénjarig tiiiderlmu.) vau: Iu. kazernegebod wen enz. W 
1'treeht: 2o. werken te l'tlecbt en omliggende forten: 
.to. werken in .Ie stelling van Honswijk en te Vreeswijk: 
4.1. werken te Wijk-bij-D -stede en'van .hun tot ().|!]k. 

Ileltler. le 1(1 uien. door den onlv. der reg. en dom. 
te 'fessel. in bet Stalion-kolliebuis; het graven van ufwa-
leriligsl.Kiteii up Tessel. 

I.orinc l i . in . te IU uren, op bet bureau der genie: 
lo. hel éénjarig onderhoud der werken Ie (i.iriut beul 
Ruining /.HUW: 2o, idem der kazei negeb.iii wen enz iild-
Raming /-WOU; So. eene verving van werken aldaar. 
Raming / 1G00. 

Delft, te II uren. in het hureau voor de schutterij: 
het éénjarig onderhond lo. van de kazernegelioiiwen enz., 
2o. vun de werken altlaar. 

Amaleream. te II uren. aan bet Koloniaal Ktuhlissc-
uieilt: de levering van Versi billende benotNligdbedeil. ill 
Til |Miveelmi. 

Itrll'i . te 11 uren. iu hel (lei alaiidsbuis van Delf
land: bet vervoeren en veinlaiiteii van 111.000 IHIS riet 
langs bet strand vau Delllan.l. 

SEulfrn, te 12 uren. voor de llavid-Kvekiiik's-stichting, 
in ('ufé Hellevue: hel aiiloveereu vau Hi woningen aan de 
Mehitonsteeg en deu Heikelsingel, het opboogen van bet 
terrein en bet we.|er.iph..uweu van 11* arlteiderswuniugcii 
c. a. Inl. bij den anbilect l>. hijsen. Aanw. 14 April, 
te 11 uren. 

Grealngrri, te 12 uren. door burg. en weth.: lo. het 
leveren van p. iu. R00 M. lengte ruwe Naamscbe «loeren: 

> gegtilei 
der afwaternigsrioleii, 

Haarlem, te 2 ' , ureu. door bet ministerie vim water
staat enz., aan bel gebouw van het prov. bestuur: lo. bet 
leveren van luik en stortsteen voor tie Meld. zeewering, 
in 'i perc. Reining resp, ƒ2860 en /8140; so, bet d. 
van .luiiibe|ilantiiigeu e ' 
ƒ5000. / U 5 C M J en / 7'".00. 

II . . . . I. ... . 

' Wh. 

I perc. Raming reap. 

. bestuur: bet 
ief aan- en bet 
v vau bel prov. 

Inl. hij den 

o het pi 
vuoi bet atv 
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Vrljda-t. IS April. 
• Ha-rli, ie KU/, meu. dnnr bet uum-terie v.in water

staat euz.. a:iu In-I gelHiuw van het pr<>v. bestuur: het 
veranderen in -l.v-nglooiiugeii van tie rijzen hoven- en 
henedeiivleiigel- der sluizen nn. D. 8 eu 2 op de Zuïd-
Wlllem-vaait. Aanw. 12 April. Raming ƒ2500. 

V n i l i e i i i . te 11 aren. in lie llaitn«nie: 1«- bet één
jarig ouderboiid vau de kazernegebod wen enz. te Amhe 

-SU hel fcrl l.ij Wester 
van de Willeiu-ka/erne te 
vau de afwatering der ter 
aldaar: 4o. bet aauliieugeiiv 

/ . » n > P l . i k e r - | . e l . le 12 I 
de levering van 175 .\P grin 

V roll . - iu , te 12 ureu . .lm 
|K. l l l-ebe-ei,-Vel|.-ehe Hl eek. 
vering van 250 M 1 grove ge 

l . i i o i i .< r . l i i i . le 1 uur. 
gedeeltelijk 

ix.it : 2n. 
Arnhem l a het •rbe 

erv ing 

de Lit eii-ei /ijl. heZili.le 
ui. eu bij deu 

I Willemskazerne 
ga-leii'lingeu iu die kazerne, 

n. door bet geineenlebe-t.: 

den dijkstHd vun bet Am-
hel gemeentehuis: de le-

s-cheti grint. 
nr hel pmv. bestuur: lo. bet 

met vvalerkeering. 

ichtei 
•k Inl- bij den 

' hutten, te l""V- mg. 
Hat lingen : 2o. bet verrieblen van ei'iiig'e vernieiiwingi 
en bei-s teil ingen aau de werken langs het Rooée Klif. met 
het éénjsrig •mderboud. Aauw. 12 April. 

K i i i , i - t . M . r i , te I uur. vanwege bel heemraadschap 
He Keui. Heken en aankleven vuu dien. in Amtcitia: het 
op-denh.-pte-hreiigeii vau nitls verdiepte gedeelten der 
Luntei--.be-. Ilariieveld-he-. M.nlder- eu Mo-wterl k en 
den buitensingel vau Aiuer-f.mrt, in 5 |ieiv. Aanw. Hi en 
14 April, te 10 men. 

• n d k a m p p l , te I uur. bij li. Sloteinaker: het bouwen 
van een koetshuis, paardenstal eu booilterg voor (*. 
Ke-i-ii (ïz. 

/ « t e i - . I . . K , 17 A p r i l . 
t .cerlrii i<l. i i l i .Tg . te 10 Ul. ' l l . ill het Hotel Uouimers ! 

l.i . bel éi'iijarig .inderboud van de kazernegelioiiwen: 2... 
idem der Werken aldaar: So. eene gedeeltelijke verving 
vau de gehouwen aldaar. 

l l . - . i K . l i m i , te III ureu. door burg. en weth.: lo. het 
uf breken der he-taaude school en on.lerw ij/ei-- woning 
mei •Hhuur te Spijk. gein. Heukelum. en bet terzellde 
plaats weder b uwen eener «eln-il met oinlerwijzei-.wo
ning, met bijlevering *.tn si'biKilineiihideii: 2<>. Tiet ver-
groolen der Openbare School en bet aanbrengen van eenige 
vernieuwingen en herstellingen aan de onderwijzer-woning 
te Heukelum, t hijleveriug vau sehoohuoulvlen. Inl. 
bij den aivbit.vt A. Venna.- Mz., te Sbetln-cht. 

Perwerd, te II ureu. dour burg. en weth. van Ker-
wenleradetd : de levering van i«N) stère grint en 200-tére 
harde puin. 

l l er K rn-( i | i - /a io in . te II uren. in De l i raak: het ver
beteren van bet guriuzoeii-li.r-ptt.ial aldaar. Aauw. Ht 
April, te I I ' , uren. Raming ,'6700. 

Arnlirni. te 12 unai. leu kantine van de gemeente-
gasfabriek: bel onderhoud der gehouwen. Z.io Ie bel 
dtM'ii vau eenige heistellingen, volgens liestek eu voor
waarden. Aanw. 14 April, te 10 uren. 

s i . .d .h . . . . . . . . I , le 5 uren. hij 1'. Uithof: bet lioiiweii 
van it 'll woon- eu winkelhui- met fabriek le Sta.l--Mu-
selkanaal. even hoven bel Steenen Vallaat. voor-I. Huizing». 

HawndHic, If* A p r i l , 
l i re i l i l . te I I uren. vanwege de waters*bap|ieu Vuil-

kop. De Knoest en Wuhe 
perc. 1. het maken .Ier 
-lellen der werktuiglijke inn 
stichten stiNiingeiuaal voor 
den ingenieur I'. A. Koi 

iu He 
wen. | v i 

irscl 
\ i , 

mt Jiei benood%de verbii 
lek 180 . 5 0 0 eiken- eu 501 

_ K. l i . Wentlnk, t-
lij April, van II 12 unii . 

• I l i i s r . te l l ' j uren. door het ministerie van water
staat enz., aau bet gebouw van hel prov. bestuur: bet 
leveren en verwerken van -tori-leen •>ui de knopen der 
heide H.Nirusthe hoofden aan den OiidehtMirnselien z 
dijk. Aanw. 14 April. Raming /'25.000. 

U e i n . le 12 uren. door den dinvteiir der artillerie
stapel- en lou-lrii.'li.-iuagazijueu: de leveriug vau." 

Artillerie {ciiiele eitr/iy. 500 M. zijden .̂'uas. oiigegniud. 
100 Kt., -aaietten koonl. 50 -tuks v.'-iligh.i.l-laiu|-n: 

Artillerie wiOpuf i I f 2700 KO. zinkhla.len. d. 0.015 
M.. 2000 KG. idem. dik 0.O0I2 M. 

ArtUhne iwtnltatsche HVrthtaatt; 11000 1.. al.oho). :«>0 
riem kunU-spapiei. IO00 K G blonde sibellak. 500 KG. 
zwavelaiitimoniiiiu. 75IK) KG. -al|>fterzuiir, Jnuo KG. zwa
velzuur. :ino<) KG. ktaieruliiat. dik O.OIMIU M.. 4600 KG. 
idem. dik 0.0005 M-. 480 Kti. rond -taufk.uiei*. dik 0.01(15 
M.. 1050 KG. stiuiriijewting, dik 0.016 M. 

Preacher , te 12 uren. do.ii-den burgemeester: bet 
gedeeltelijk auioveeren. vernieuwen en vergrouten der 
.Hierc nb iu zing eu schuur, thans hewoou.1 II.HU- II. van tier 
Velde, te Tjerkweenl. Aanw. Hl April, te 12',, uren. 

AniolerdMin, te 1',, uren. door de Roll. I.lzeren-sp.«.r-
wegmaat-chappij i vernieuwing-I'. N.-II. Stsspw). iu Hel 

de levering van : be-lek 17". 1100 -talen spoorstaven 
idiugsijzer en baakbmiten: be-
giviN-nb..uten.lw-ai>tiggei-seii 

» -lellen eikeiihmilen v.N.r vvi--.-!-; U-stek 181. 20gegoleu-
stalen puntstukken; U-tek 182. 20 stel stalen lougU-w.-
Wegingeu. 

l l r r r l i l . te 2 uren. dOBV de inaal-chapj.ij tot expl. 
van Staats-).Mirwegeu. aan bet cenlraalhnreau : het ver
breeden vau een gedeelte vuu hel emplacement, liet le
veren eu rerwèfkefl van balla*t. bet opbreken en leggen 
van sporen en van een halven wissel en bet verrichten 
van bijkomende Werken, ten beh.eve vnn bet geiu'-etl-
s. ha pp.-lijk station Zutfen. Aauw. Hl April. 

Moei-Ke-lel. te 4 Uien. "U-r het gein itel.estiiur : 
bet bouwen van eene school met on.Ierwij/.ersw.iniiig aid. 
Inl. bn den bouwkundige V. G-ivaerls. Ie Tilburg, 

liin-.litu'. tn April. 
Ilerhenwaildr. te 10 ur loor burg. eu weth.: bel 

houwen eener school niet on.lei vvij/ei-swoning' en bet ver
richten van eenige daarmee in verband staande werken. 

KaptailJI. te II uren. dOOT het dijk-be-tiiur der Vijl-
'leelen-Zeedukcii-lii idi|ks: de gewone werken aan de 
zeeweringen vau dit waterscban voor 1880. in verschil
lende percelen. Aauw. 17 April, te U uren. 

• uderkrrk a/d t H , te 12 ureu. door bet best -
der droogmakerii van bel zuidelijk gedeelte des Middel-
IWIIU-IN. iu bet logement Paarden burg: bestek A. lo. bet 
lierslellen vau den duiker achter den strwinwatermolen; 
2o. hei maken van 6 bonten bruggen over de Ringvaart 
en in .!• Ib.vr.'miikei i | : — U-stek I». I". liet verwijden en 
rerdiepofl der loellto . 2-'- bet maken tlei vveyen en u|i-

eldeische lllm 
2. het lev eren en 
odlgd Voor bel te 

ippea Inl. bij 
Ui en voor |.crc. 
balkwijk. Aanw. 

ritten voor de bruggen en iu de l)i»ogmakei-ij. Inl. der 
aardewerken bij den opzichter i. Atinart, in de Droog
makerij, nabij di-u st.w nu watermolen, te Nieiiwer-Ainstel. 
Auuw. HI April, te 10'/, uren. 

i i r l l i . te 12 uren, door den directeur der nrtillerie-
sta|N-l- en constructieiiiaguzijiieii: lo, de leveriug van 200 
gitMite blauwe dekens; 

2o. de levering van: 
le perceel. 

600 M . den leien no. I . breed 0.30. dik 0.024 M.. 
minsten- laug M O M. 

51K) i • • no. 2. breed 0.2*1. dik 0.021 M.. 
minsten- lang 5.150 M. 

4000 st. » » vlot-, lang 4.40. br I 0.24-0.2», 
dik 11.022-0.024 M. 
2e [M-reeel. 

500 M . grenen latten, bossen, tliihb., lang 4.52 -fi.78 M. 
600 - - • * enkele, • • • 
100 • » x - rinkel. x • 
100 . » - ruif, * . ,. 
200 - ribben, no. 10. breed 0.042. dik 0.042 .. 

minstens laug S.fiO M. 
100 st. « sparren, I. 7.50-10.00. dikO.IWO -0.105. 

boven tenramste 0.050 M. 
20 .1 .. twaalfellens, lang 5.00. dik onder 0.17. 

boven o.n M 
50 M. linden delen. bi. Il.:t0. dik 0.0.). I. H.5 5.00 M. 

1000 « vuren i na 2, br, 0J0, d. 0.024. uiiiisien-
lang 6.60 M. 

8e (lerceel. 
2IHX) bossen linejH'ii. har ing band, geschilde. 
200 » .. ongeschilde, 
100 n I kurrt-hiiiid. geschilde. 
25 » * kïtteluind, » 

150 -t. eiken botlem-tiikken tot draagwatertniiiien. lang 
0.45. br. I).lfl~0.18. dik 0.020-O.O25 M, 

:t00 hogen tot .1 raag watertonnen, lang OM. 
hr. 0.10 ( M l . dik 0.020 -0.025 M 

100 i •• duigen tot-leepwutert.innen. lang LIS), br. 
0.10 0.11. dik 0.025 -0.0:10 M. 

4e (K'iveel. 
20 st. eiken Uikshoofden. ruwe. lang 1.48. breed 0.24. 

dik 0.20 M. 
75 » * naven. i lang 0.42. dik 0.40 M. 

5e jierceel. 
1000 st. eiken s|H'ken. ruwe. no. 2, lang 0.78. hr. 0.100. 

dik 0.075 M. 
2000 i - • -< nu. 4, lang 0.8O. br. 0.110. 

dik 0.100 St. 
fle perceel. 

60 -t. nl' «.8 M J essehen platen, lang 4.00 5.50. dik 
0.080 M. 

2IH) M. essehen slieten, dik 0.08-0.12. lang 2.00 M. 
I.r.-uu nnit-n , te 1 DUT, door lit-t ministerie vun wa

ter-taal. aan het gebouw van bet prov. bestuur: bel ver
richten van werken aan den stroomI.•uien.len dam op 
de Hollen, voer llartingeii. Aanw. 14 eu 17 April. Ra
ming ƒ77.500. 

I n n U t , te 2 uren. door de maatschappij tot expl. van 
Slaat ssjHNir we gen. aau bet Centraalbureau: het afbreken 
van een wachter-huisje en hel bouwen van eene wachtei-s-
wlining aan deu overweg bij kilouieterpmil 2.7121 tusschen 
Brads en Gilze-Rijen. Aauw. Hl April. 

Wessswlag. s i April. 
'n-llage, te I I uren. tloor bel ministerie van water

staat enz.: de uitvoering van haggervverk up bet beneden
deel der Nieuwe-Merwede. gedeeltelijk d.ior middel van 
Rijks-stooiiihaggi-rvaaituigen. met de bediening en bet 
nn.lerb.iud daarvan tut -'II Maait Hl. Aauw. 17 April. 
Raming ƒ157.410. i Herbe-b-ding.) 

H-Hafte, te II uren. door bet ministerie vau water
staat 'enz.: bet doen van eenige werken aan het gebouw 
gen, diet Sta.ll lerlijk Kwartier", te '--Hage. Raming' 
/';tt>.500. 

Lemmer , door het waters, hap /.even-Grietenijeu-en-
Sta.l-Slooteli: liet verhoogen en verzwaren van den zeedijk 
ten oosten Leiiisteihoek. tiver de lengte vun 1000 M. 
Raming ƒ I24.<HH). 

Uandrrda-f, Tl April. 
Amalrrdam, te 12 uren. door bel bestuur van tien 

Aiusterilaminei|>ol.ler. iu De Kensgezindbeid: het zuiver 
nnder-proliel-brengeii en tot grintweg maken van de 
klei- en reen Wogen iu dien [mlder. ter gezamenlijke lengte 
van omstreeks 11080 M., benevens het maken van eene 
bouten brug ..ver de Molentocht nabij het stoomgemaal, 
enz. Aauw. It) April, te 10 iin-n. 

Ilaarlrm. te 2 ' , ureu. dnor bet ministerie van water
staat enz., aan bet geitouw van bel pmv. bestuur: het 
bei-stelb'ii en verbeteren vuu -Rijk- zeeweiken op Wie
lingen. Aanw. 17 April. Riming /'I2.4O0. 

Vrijdag;, SS> April. 
Mlddelkur-f, le 10 uren. door het uiim-terie van wa-

tarstaaJ en/., aan het gebouw van bet prov. bestuur: hei 
U-straten van een gedeelte U-rmweg langs het kanaal 
door Walcheren tn—.-beu West-Siuburg eu Vlissingen. 
believen- bet iiiukt-u van eeu st -u duiker onder gen. 
weg. Aanw. 15 en 17 April. Raming ƒ I2.2UO. 

M«ndrl, aan de Taco/ijl. te | | uren. door bel dijkshe-
-tuur van bet w.tter-i bij . de /.ev.-n-Gt ietenijen-eii'-Sla.l-
S|.xileii. ten huize van den kastelein K. bouwhuis: het 
maken van | K iul- . aard- eu kapwerken. kistvullingen en 
hel leveren van ziliksteen. stroo eu rijshout, enz. ten 
dienste van genoemd waterschap. Hes lekken verki ijgbaar 
ter secretarie vau genoemd waterschap te Leinmer. 

/ i i . i l le. te 12 uren. door bet ministerie van water
staat enz., i n . bel geUiuw vau hel pmv. bestuur: lo. 
hel maken van nieuwe eu her-lellen van bestaande paal-
regels laug- de \Vauue|ierv< sche eu Giet hoon iscbe 
wegen. Aauw. 15 April, te II uren; Sn. bet U.uw.u van 
2 -lui-k •htswoilingen hij de nieuwe schut-liiis Ie Zwart
sluis. Aanw. 14 April. Ruining f 6890. 

Ilrn-fela», te 12 uren. bij Wed. Vergeer: lo. vanwege 
G . Dikker- en Co.: de IH.IIVV van een fabrieksgelumw op 
eeu terrein aan den l.atigelei.hjk: 2<>. vanwege II. vau 
Itaalten: bet Uiuwen van een siboolpeUniw iu :1 lokalen, 
nabij de gvtuiiasiieksch.iol aldaar. Inl. hij den architect 
.1. Moll, Aauw. te tl uren. 

Leruwardrn. te 1 uur. door liet prov. U-stuur: bet 
opruimen van ondiepten uil eenige kanalen eu vaarwa
ters, iu onderhoud en U-beer hij de prov. Friesland, in 
14 perceelen. Aanw.: perc 1. 2 en Ni. U April, perc. X 
4 eu 12. 14 April: [K-re. 5. 15 April: perc. B. 7 en 8. 17 
April: |*-re. U eu 14. I U April: perc. 10 en 11. 20 April, 

l a l Wieg . > 4 April. 
Mijd rei lil , te 12 uren. door burg. eu weth.: het 

restaureer en van den dmi Moren en eenig schilder- en 
hchaiigerswerk iu bet raadhuis. Aauw. 21 April, te II uren. 

Vrijenban, te 2 men. door bet gei neen te best uur, iu 
bet raadhuis: liet houwen vau een school voor 80 kinderen 
eu eeu onilerwijzerswoning. Aanw, en inl. bij 11. Schel
ling Az.. te Delft, tusschen 5 en 0 uur des av Is. 

'H-llage, door bet ministerie van koloniën: tie levering 
van lO.ttlla riem papier, voor deu dienst iu Nederl.-Indië. 

Maand»-;, SA April. 
Hrlder, te II uren, in Tivoli: bet maken van eene 

kantii p bet voorplein van de artillerie kazerne aldaar. 
Raming /'80OO. 

Iltlli , le 12 ureu. door den dinvteur der artillerie-
stapel- en i'oiistriirtieinugazijtieu: tie levering van 100.000 
K G . me--ingpl.iat. dik 0.0023 M., ten behoeve van den 
dienst iu Ne.lerl.-ln.lie, over '81. 

Hing-ol.ig. S? April. 
-ll.ii;e, te 1 uur. door bel ministerie van linaiiciéu: 

bet driejarig onderbond van-. U-nevens .-enige herstellingen 
aau bet gebouw van bet kantoor van de hy[utheken en 
bet kadaster te 's-llo-ch. Aauw. 20 April, te 11 uren. 

MJoiinrn . te 2 ureu. in bet geslicht: het verrichten 
vau liet stukadoor- en witterswerk iu bet O.-H.-gasthuis. 

Weenadaa, Üft April. 
'H-Haf-e, le 12 uren. dotir bet ministerie van water

staat enz.: lo. hel maken van de landhoofden en pijler-
van de brug over de Heiie.leii-.MerWiile te Haanh.iek. ltd. 
hij den eerstaanw. ingenieur L. .1. KCSJM-I-S. te Goriiicbeui. 
Aauw. 11) eu 20 April, te 11'/, uren. Raming /U81.01K): 
2o. bet haggervverk tot onderhoud van de vaargeul in de 
Koningshaven te Rotterdam, tusschen de kilometerraaien 
1.12 eu 134. Auuw. 24 April. Raming' fOM per M ' . 

vnjdiiK, SJO April. 
'kt-Bat r i l , Ie M H , ureu, iloir bet miiii-teiie van WU-

t»i-staal en/., aau het gebouw van het prov, bestuur: lo. 
de verhr.vding tier U-grint ing eu bestrating van een ge-
deelt. lei U.iivv der Zuid-Willemsvaart iu Noonl-Hrabunt. 
Haloing ƒ7201); lo. bet verrichten vau buitengewone her

stellingen aan de schipbrug over de Maas bij lledel. Raming 
/"4500. Auuw. van heide 24 April. 

MnandMj-, 3 Hel. 
Mrtneningen , te 12 uren, door den arcliitect D, Gevs-

I I- Molenaar (te Arnhem), in De Wereld : de verbouwing 
vun 2 beerenlluizen en eene burgerwoning, iu de Rong-
straat aldaar. Aanw. 1 Mei. te 11 uren. 

inn-dug. 4 Hel. 
Leeuwarden, te I uur. door bet ministerie van wa

terstaat enz., aau het geitouw van hel prov. U-stuur: hel 
vernieuwen van de ophaalbrug over de Coinpagtioii-vaait 
in de traverse Ie Roeren veen. Aanw. 28 April eu 1 Mei. 
Raming /'4500. 

Worn.-lag 3 Hei. 
'«-Hage , te 11 uren. door bet ministerie van water

staat enz.: het verrichten van eenige verfwerken aan de 
Land-gebouwen te 's-Hage. Aanw. I Mei. Raming / 403?. 

Wu.n-dag , S S « e i 
'-Huge, te 12 uren. door het ministerie van water

staat enz., teu dienste der Staatsspoorwegen: het maken 
van werken tot uitbreiding van bet station Zwolle. Inl. 
bij den hoofdingenieur le Zwolle. Aanw. 4 en 5 Mei. ti
l l uren. Raming /"Jttó.SOO. 

Op L U I T le bepalen .laliim 
Wlnnumi hel maken vun een nieuwen melkkelder, 

met daaraan vei bonden werken, op de plaat- than- be
woond door Pieler A. .lougema. op Weaken- onder Win-
sutn. Inl. hij den Uiuwk lige S. A. Nieuwlantl, Aanw. 
13 April, te 11 uren. 

Leeuwarden i eenige vertinuiieriugen aan de huizing 
Lett. T. no. 20. Willeinskade. Inl. hij den architect .1. I). 
ftnius. Aanw. 14 April, te 11 uren. 

Uloop van Aanbestedingen. 
Nemen, 24 Maart: het éénjarig onderhoud van de 

ka/erneg.boiiwen en de werken te Neuzen eu le Klle-
w.tutstlijk: minste inschr, was C. de Smidt Cz.. te Neuzen, 
voor / 2fiiHi. 

l l r lr l . iT(ten . 2? Maart: h.-t verdiepen van den op den 
huize Ho-thwijk onder Doorn aanwezigen vijver: ingek. 
8 bilj.. als: 
R. van Soest. le Werkhoven. ƒ 4500 
K. J. Gerrit-en. Doom. .. 4300 
W. H. Swots. » Rardink-vel.l. » 3350 
F. Klokke. Werkhoven, » 2«70 
G. He i . « idem i 2U50 
II. van Leeuwen. » I'trechl. .. 2200 
II, de Weer*. « Velsen. .. 2030 
R. van Ihistrum. >• Cothen. » 1800 
gegund. 

hin.g-. .uu . ir /.nun . 2'J Maart: het maken van eene 
draaibrug over- en eenige herstellingen aan de sluis te 
Koog a'd Zaan iu den Lug'cdijk: ingek. 8 bilj.. uls: 
D. Verlaan, te Zaandijk. ƒ 23U0. 
M. Stam M/. . Zaandam. .. 2:I7U. 
.1. Otter. Koog, •• 2280. 
.1. Huisman Kz.. » idem i 2117. 
•I. Leguit. » Zaandam. - 2024. 
Gebr. Vrrdenduiii. * Zaandijk. . 2007. 
D, Verlaan eu Zoon, ,, Zaandam. .. 11*80. 
.1, Honigh Kt.. .. K.-ig. l?0:i.48 

l'treeht, 31 Maart: het maken vaneen lokaal voor 
warmwater-tmen te Arnhem: ingek. C bilj.. a l - : 
II. Verbruggen. te Waddinksveeu. f 8fl:i0 
G. Liofting. Arnhem. • 8171 
R. 0. kook ,, idem i 8168 
G. van Herk II in. i idem » ?D8I 
II Heuvels. I idem » "1*30 
.1. A. van Straalen. •> l'treeht, « 7645 

l l inlel . i i irrt , 31 Maart : verM'billendi' vernieuw 'ingen 
en herstel lingen aan 12 Itouwboeven in de Maria- en 
KouiiigsooiiliKilders i Udiooreude tot het Kroondoinein i: 
aoinste insenr. was c. Vriens. te Dmteloord, roor ƒ 4 8 0 4 . 

BnerfBujea . I April: het verbouwen eener srinkelbe-
buizing voor L. Albert-: iug'ek. 12 bilj.. a l - : 
II, .1. ilaiipt. te Grouingeii, ƒ 7824 
G. Meuling. - idem i 7762 
.1. Toesman. » idem i 7755 
K. W. W'iel-en.a. » idem TTL'U 
,M. Mam 11. » idem 1 ?582 
J. Sjiiu. 1. idem • 7500 
'I'. R.xler-. • idem • 7200 
II. lansen. • idem 1 7120 
.1. H. Mulder. » idem • 7084 
I). Dooi).-. • idem 1 61)811 
E. Petci-s. » idem a 61*7? 
.1. Versteeg en D. K. KoltbolT. » idem 1 6732 
gegund. 

Xlerlkiee, I April: het bestorten vau eeuige gedeelten 
van deu oever van bet waterschap Schouwen, iu 2 perc: 
minste inschr. was V. de ('leren, te Selzaete. perc. 1 voer 
ƒ18.672.50. perc 2 voor ƒ27.825: |*?rc. 1 wél. JH-IV. 2 
niet gegund. 

- Hu-rb 2 April: bet hei-stellen eu gedeeltelijk op
boogen van bet gedeelte pmv. weg. gelegen liisschen 
's-ltnsch eu Kleiu-Deiiteren: minste inschr. was V. Nles
sen, te Roermond, voor ƒ11.800. 

Ut 111 , 2 April: .Ie levering aan de artillerie-stapel-en 
constructi agazijtion van: perc. I. HHKl KG. koperplaat. 
dik IMKHK) M„ pi-'iv. 2. I00O KG, messing.ilaat. dik 0.0005 
M.. perc 3. 3000 KG. id dik 0.0013 M.: minst.- inschr. 
waren II. de Mens eu Zn., te Rotterdam, resp. voor 
/'1I2 en ƒ112 jvr 100 KG.: perc. 4. 140.000 KG, grove 

"Kng. st ikolen: minste inschr, waren W. Hoven en Zn.. 
te Rotterdam, voor ƒ17 |»'J 1000 KG,: - peiv. 5. I50.IHI0 
K(l. lipie Ruhr-steeokoleii: minste ins.br. was A. Zelle-
kens, te Delft, voor /'«.l*'j IM-I 1000 KG. 

I. run Ing 111, 2 April : liet vertliejien van bet Olde-
boofsche kanaal, vau het Aduanleniien af tut het einde 
d.-r haven te Oldehove: ingekomen 8 bilj.. a l - : 
II. de Jong. te Groningen. ƒ 18.250 
II. A. Smit. I hum. 1 17.318 
W. H. Harkema. * Warfbuizeu. • I6.8?3 
II. V.ig'.-lzaiig. - Oldehove. 16.759 
II. J. Kroon Jz.. » Groningen. .. 10.51K) 
J. N . Krui/inga, 1 Rhjhuui. .. 16.480 
J. II. Pot. x Stedum. 1 15.1)50 
(i. C. M. Rotliiighuk . Delfzijl. 1 14,000 
Raming 1 I4.4?0 

l i i e i i n n , 2 April: het Utiiweu vau een raadhuis eu 
dokter-woning: ingek. 16 biljetten l waarbij 2 van 011-

aar.le . i l -
I. -I. Kisting. 
II, D. van ViNirthuijsen, 

te Am-teidiu 
• idem 
>. Mijdretdit, 
.. Wiluis 

Ilreukelen. 
Amsterdam 

/' 2:i.*i:iL' 
'•• 22.884 

ai.fiüt) 
21,088 

I 20.000 
I 18.580 
I 18.500 
.. 18.200 
l 18.000 
» 17.850 

' ' . van der Meijden. 
J. van der l'las. 

i I), van tier Plus. 
C ,|e Jong. 
Hendriks, 
G , ,|. van l i e . 
.1. .1. de Kok. 
I'. van Zwol. 
K. van deu Bogaard, 
I'. II de Rekker, 
C. Sterk Az., 
A. vuu der Meijden. 

W. van Lokhorst, 
II. Gril'li..en. 
R. Janse. 
Gebr. van llerkiuii. 
J. Hiverb.ilf. " Riemen, 
I, lligeinan, •< Ilreukelen, 
K, Slaap. 1 Amsterdam. 
N lteiiaii.1. •• Watergraafsn 
L. I'astcrkuiup, •> Durgenlain, » 17,600 
II, v. d. Wilt. * Ilreukelen. .. 17.41)8 
' i ' . de Oude. * Diemeii. • 17.470 
gegund. 

Itrerht, 3 April: bet aanleggen van rioleermg en 
U--lr.lliug op de terreinen Oudwijk eu Oranje lust bij de 
l)u<hvijkeri|wur.str,iut. eu iu de Italkstr.iat, Kre.lerik-tr.iat 
eu GiH-iles|eeg: minste inschr. w.as J. Krachten, te Utrecht, 
VOOT ƒ11.641). 

Tileuw-Lrkkrrland. 3 April : hel bouwen van een 
UjaebonW en bet maken van I M-langrijkc ve ram leringen 
en beixtel lingen aan de le openbare school te Nieuw-
l.ekkerlau.1. met hijleveriug vau siboolameubleinent en/., 
ouder beln-er van den bouwkundige A. deu Roer: iugek. 
8 bilj.. als: 
L. lierlaar, te Nieuw-Lekkeiland. /' 10.516 
C Hi.M-n-. » idem • 10.503 
A. V. d. Wal. i Lekkerkerk. » 10.500 
T. Urm-Ie, >. Nieuw-l.ekkérlainl. .. I0.RH) 
G. II Huberts eu Co.. .. Paiieiidrecht. -> U.U05 
A. II. D. Wepster. .. Krimpen a/d Lek. .. u.620 
J. Staal. • idem 1 Ü.650 
Gebr. Stuiver, .1 Lekkerkerk. » g,280 

LllheIJrn, 3 April: het maken van eeu nieuwen 
waterkeereuden dijk lang'- den Imker Maasoever ouder 
de gen tilen Oij.-u en l.ithoijeii. tot herstel Vim de ill I 
den ufgidiHijHii winter bi| Driebuizen gevallen doorlir.iak: , 
iugek. 12 Inlj.. als; I 

te Hardinksveld. ƒ 66,000 
» idem 1 3U.400 
» idem l 85,1)50 
» idem » 32.400 
1 Dubbeldam. » 31,790 
I Rosmalen. 30.490 
n Licnden. 1 30.469 
I Made, n 30,325 
« Leeuwen. , 29.449 
1 Empel * 28,790 
1 Heukelum. 1 25,149 

Hardinksveld. » 23,500 
ge. 5 April: het bezinken en hestorten van de 

Wosternol aan den Oudelunds, ben zei-dijk op (biedereede; 
minste inschr. was C. Ituskam. te Slie.lr.vht. v.tor f 86,630. 

Helder, 5 April: bet éénjarig onderlioud van de wer
ken eu de kazenlegeUiuwen le Helder en op Tessel; in
gekomen 10 bilj.. als: 
A. Reis te Helder, ƒ 8400 
Gebr. Moorman. .. idem 1 8300 
Petei-i eu Steijaart. .. idem 1 8010 
Gebr. Kleijn, ,, idem « 8000 
D. de Vries. „ idem . 7846 
I'. Duinker, idem „ 7:100 
A- Vos H/. . „ idem „ 7289 
A. Graulf, • idem « 7250 
,1. Tb. Moorman. idem » 7211 
J. Homhotl'. „ idem .1 7045 

Mamprn, 5 April: het éénjarig onderhoud dei1 kazerne-
geboiiweii en/, aldaar: ingek. 5 bilj., 11I-: 

.1. van Nisprn. ƒ 5S75. 
A. van de Wetering. .. 5200. 
K. Hekvelt. 4887. 
J. C. Fahrenhnrst, » 4764,80 
D, Hruggink. « 4600. 

Makkum, 5 April: hel her-lellen van eenige werken 
aau de zeewering van Wonsenideels Ziiidurzeedijketi; 
aangenomen: 

perc. I en 7 d.mr K. Meines. Riudelo.iti.-ii. voor /'20I ; 
.. 2. 4 en 5 .I.N,, M, v.m M.keren. idem. voor V 214: 

3 en 6 tloor K. R. Strundstru. Cornwenl, voor f\ 196: 
10 door W. Heines, lliti.lelo..pon. voor ƒ405. 

KIJaaard , 5 April: bet hm wen van eene nieuwe boiiw-
iiiansw.imng met a xe schuur: 

le perc. metselwerk; ingek. 6 bilj.. als: 
L van Dalen. te ll.-I.lo-Ainbacht. f 4250 
.1. Gouw. „ Heeriaiisdaiii. .. 4100 
A. Ondentt-liiiden. .. idem .. 3899 
A. VrijUitl. . Barendrecht. .. 3898 
P. van Scbugeii. Ridderkerk. 3790 
Gebr. Velt huizen, « Rijsoort!, 1 3669 
Raming „ 3904 

2e perc. timmerwerk: iup-k. 11 bilj., als: 
K. Spruit, te rtareu.1 recht. f 7500 
P. Rulsing. , Ridderkerk, '.. 7395 
Wed, G. Huising. „ idem l 7350 
C. A. Kaï-sseh'Niin, .1 idem « 7230 
D, II, Overguaiiw. „ Heeriansdam. >. 7200 
J. van Trichl. jdem • 7179 
W. van Ingen. .. Rodt-gravcn. » "175 
G. Hestebreurtje. » Hijsoonl, « 6987 
A. van der Plaat. 1 ll.-ldo-Amba. bt. » 6950 
A. Lagendijk, Hijsooid. » 6900 
M- Bart, .. rL-Ido-Ambacht, .. 6675 
Raming 7ai.i 

'•-Hage, I'. \ p i i l : de levering van vers.hillen.le mate
rialen S M Ie gevangenis-en te Leeuwarden, nabij Leiden, 
te Room. te Rotterdam, tc Alkmaar, nabij Iwtincheui 
en aan de Rijksgi^ticbten (hnmei-ichims en Veenhuizen; 
minste inschr. waren: 

perc. I. I twureii: R. Loosen Zu.. Klok/ijl. /'15,184.79; 
» 2. metsel- eu |ileistcrs|Mviën: A. Piéna, Kralmgen. 

f 2415.85; 
» 3. tegels ent.: R. Vernieulen, I uwarden, r 886.i>0; 
- 4. ha/alt eu keien: T. .1. Smit-, Dordrecht. I : 
» 5. motselsteeiieii: R, Vermeulen. /" 1K17; 

6. verstollen ; Klinkert en Co.. Zwolle, ƒ 2I43.4Ö:>; 
7. geree.|schap|wn: dezelfden, r 40.99. 

Aaar 11, 6 April; het bouwen vau eene ijzeren draaibrug 
over de Drentsihe Hoofdvaurt ter vervanging der oude 
Dievei-brug: ingek. 5 bilj.. als: 
P. Rijnders. te Valkenswaard. f" 6360 
I'. Aberson. » Steenwijk. '.. 5435 
R. Winters, A-sen. „ 5286 
II. Dalhuisen. n Kaïnpen, 5231 
II. Hunse I c Assen, ., 6077 

Putten, ti April: het aanbrengen eener bebording op 
het be-tuaii.le spantvverk van bet woonhuis van imtaris 
Pliester: 

le jH-rc. metselwerk: ingek. 2 bilj.. als: 
A. GaasU-ek. te Putten. f 380 
I. D. Ruaijeii, Harderwijk. „ 289 

2e JH-IV. timmerwerk: ingek. 5 bilj.. als: 
B. Boeve, te Putten, ƒ 450. 

v - de It--i.il- » Harderwijk. » 365.50 
R- Tmth'.f. » jdem 1 349.50 

Vist h. . idem .. 349. 
I). ron Mtmcbing'. » idem ., 346.80 

3e jH-rc. bedekking niet /iukeuruitpH n van 45 bij 45 
en vau 36 bij 86 cM„ ingek. 5 bilj,, als: 
D. Prins Az... Ie Nijkerk. ƒ 898 en f Ïiy8. 
B. Tuitliof. te Harderwijk. 71*0 „ ' 842.50 
I'. \\ ' . Hiaat. Ie Delft. 760 « 710, 
H. W. Nicolai. te NURSpeet, 781 » 781. 
.1, G. Koelman, Ie Nijkerk. 590 - 616. 
gegund. 

--Ilajrr. 7 April: lo. het onderhouden van eenige 
werken van- en bij den Staalss|>oorweg te Amsterdam; 
ingek. 6 bilj., als : 
W. Westerhof, |e Weesp. ƒ Qm 

M. Deutekom. Amstenlam. .. 6746 
P. Wi-liiiiias. « jdem » 6740 
P. van E-e i i . • Hoiitrijk-en-Piilaiien. „ 6487 
A- Hel-eu. 1 Amstenlam. .. 6100 
A. Kramers, idem 6300 

2o. het makeu. levereu en oji-tellen vau eene dr-Uiischijf 
van 13.5 M. middellijn op het goede renstal ion in de Stads-
netlandeii te Amsterdam : ingek. 6 bilj., als: 
Masiliineiifahrik iDeutn bland". te Ikirtinmitl. ƒ 4 9 6 0 
Westpb ib-cbe Kisenhiitle. » Bocfaum, • 4880 
Kon. Nedeil. gi-ofsiiiederij. » Leiden. „ 4800 
Peim en Hand , Dordrecht, I 4649 
I). A. S.bretlen en Ca, » Leiden, « 4400 
L. .1. Knlhoveu en Co., * 's-Hage, » 4372 

3o, het leveren van beslagen eikenhout v.ior wissels en 
kruisingen op hetzelfde g lereiistation: ingekomen 7 bil
jetten, al-: 
f. Clercx. te Rnkstel. 
.1. N. de Raa- en Zonen. .1 Wozel, 
0. II. Clercx, ., Hokstel. ,. 2i.*W. 
T. en .1. HiielsU-rg. ., lUhimi . „ 22.259.66 
J. .1. v. d. Eerden Pz., Bokstel, .. 21.796. 
J. A. v. d. Eenlen Wz., » idem „ l l i e ö , 
.1. H. van Hoogerwou, .. idem » 20.187. 

4o. het oiulerl 1 van bestratingen en steigeis te Am-
stordatu - alle- len heh.H-ve van den s|Ntorweg Nieuwe-
dien—Auister.lam: ingek. 7 hilj.. al- : 
C. Hi*. te Haarlemmermeer. ƒ |1 »39 
T. W. Ikmte, ,, Aiiiersf.Mirt. ,, 11 750 
W .Westerhof. „ W . V S , , ., | f l W | 
A- rlelsen, .. Am-tenlam, „ 10 675 
W. (iiH-tlkoop D/.. „ idem „ lo!o00 
C. Ro- Az.. .. Donliecht, . 9̂ 890 
(i. D. vau Doorn. Amstenlam. - 8,986 

Heltrrdani . 7 April: h.-t Uiuwen va ne villa aau 
den Westzeedyk. onder bel r van den aivbit.vt J. C. 
van Wijk: ingek. 10 bilj.. al- : 
C. .1. van Tusschen broek. te Rotterdam. ," 54.700 
II. sielwagen. idem ",, 52.525 
•• van Riuen, idom - 52.500 

I. J, Heiman, idem „ 49.989 
t . h. .Ie Geus en G. A. ,1. Gouverneur, idem * 49,730 

yT.h'''h i -13,999 
! klem „ 46,600 

id » 46,890 

1. K " T . . , . . r . , i I I . W . V : S 
U l l k u l i r n . , Apul: li.-l !,•»;,>„ van m i katataWi / . r -

ilijk ton. U H M Irr a.' wi'iiv><-iit,-ii C^kvv,-it ,11 l 'it-
l i i i i /n i ; niï.-k. » l,i|j„ „ | . ; 
'!• I ' ' ' " ' - S.-I,., i s , .a l'.p. » .„ . , . siindrK-hL t .118,1100 
, SrJS Hanlmk-u-H, 1 SiW.UOO 
J. .N. k i n » » , - , en K. II. Kns|».|.. Itlijl,:,,,,, , a»;.800 

ƒ 

W . .1 
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 10 April 4880. 

Zwalle, 7 Apri l : het maken en leveren van een paar 
nieuwe bovendeuren in de l'othonfdshiis te Deventer; 
ingekomen 3 bilj.. ate: 
W. F. Lminan .Ir.. te Deventer, ƒ 8B4 
L. Krook. » Zwolle, * 8»y 
Van der Woerd, « Deventer, » 7t0 
De gunning is nebt dagen in beraad gebonden. 

Arnbrm, K April: lo. eenige vernieuwingen en bei-
stellingen in bet inwendige der prov. gebouwen te Arn
hem in '80; minste inschr. was K. Simmelink, tc Arnhem, 
voor ƒ574 : 

2o. het van-buiten-verven der jirov. gebouwen te Arn
hem iu '80; minste inschr. waren II. .1. Ilresser en Zoon. 
te Arnhem, voor ƒ284. 

m jnahee r rn l ana , 8 April: bet afbreken en weder
opbouwen vun eene linmviiiunswoniiig. onder beheer van 
den o l u l l ' ! Fop Smit: ingek. 22 bilj., als: 
M. van Kkelenhurg. te O.-bVierland, ƒ B800 
S. v. d. Wel, N.-lleierland. » 5800 
L. vau Outlheiisden, •• Maasdam, i 6660 
.1. Moerkerken, te Mijiisheerenlaiid. ƒ 665Ü 
J. G. Ileversluis. » N.-Ueierlaiid, » 6600 
ti. Pijl, i Nuinuiisdorp. i 661(0 
J. Stoker, •• U.-Ueierlaiid. - 6U» 
K. I'ijl. " Mijnsbeerenliind. » 6588 
W. BottemVrg, •> O.-Heierland. - 6580 
J. Pijl. - N.-Heierland. . 6580 
H. .1- Koppers. » Mijnsheerenland, • 6497 
11. v. d. Griend. I Ileinennonl, i 6^00 
H. van Hoon, » Klaaswaal. >• G075 
P. Smit. • O.-Ueicriand. I 6000 
W. .1. van St,-\iinaliind, i Wcstuiaas, i 57Ü8 
.1. Visser. » 's-(traveniW>l. » 5580 
A. van Triebt. •> O.-Heierland. ,. 5550 
H. Weeda Join.. i idem 5;tU5 
.1. MeÜKJOm. " Hoogvliet, » 5173 
R. v. d. Berg, " 's-<ira vender I. i 4980 
J. I';!. 11 n I.TI. » idem i 4U77 
A. van Gameren. » Strijen, i 4837 

A m t l r r d a m i de bouw van bet atpiariuni in Natuni 
Artis Miigistr.1 is gegund aan l l . tVrhjti en Zoon & A. .1. 
de Haan. alhier, mor ƒ218.000; — de leveriug van bard
en zandsteen werken ervoor aan Adolpbe Wol 11. alhier, 
voor ƒ25,710. 

Vervolg der Berichten en Mededeelingen. 
B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. Door den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid is aan lloyleii ia & L'o. 
te Kuilenburg, tot wederopzegging, vergunning ver
leend voor aan rtootnsteepdienst op de riviere!], 
stroomen an kanalen binnen de provinciën Noord-
Brahunt, Gelderland, Noord-llolland , Zuid-Holland , 
Utrecht, Overijsel, Zeeland en L imburg , waar 
sleepbooten wonlen toegelaten. 

Utrecht. De jaarlijksche tentoonstelling van 
schilderijen vanwege het genootschap «Kunstliefde" 
zat den In Mei geopend worden. De inzending der 
kunstwerken zal uiterlijk op den 28n Apr i l moeten 
geschieden. 

Leeuwarden. In de dezer dagen gehouden ver
gadering van de vereeniging "Nijverheid" werden 
ter tafel gebracht de voorstellen der commissie voor 
den iu 1881 , bij gelegenheid van het Uöjarig be
staan der Vereeniging, te houden nationale wedstrijd 
op het gebied der nijverheid. Geheel overeenkomstig 
die voorstellen wenl besloten: 

De wedstrijd zal omvatten de vakken van meiibel-
makers, decoratieve nijverheid, huis- en rijtuig
schilders, bouwkundigen, molenmakers,steenhouwers, 
boekbinders, boek- en steendrukkers, schoen- en 
laarzenmakers, kleedermakers, smeden, koperslagers 
en metaalwerkers, juweliers, goud- en zilversmeden, 
rijtuigmakers, hennep- en touw bewerken, gebakken-
steen- en tegelfabrikanten, uurwerkmakers, zadel
makers, orgel- en muziek instrument mak ei-s, behang
sel- en |«pie i fabr ikanten , mctanlgieters, tapijtfabri-
katiton , kappers, kleine voorwerpen Tan allerlei aard. 
Voor prijzen zul f 13,600 wonlen uitgeloofd. 

Advertentien. 

Bouwkundig Teekenaar. 
Te Arnhem gevraagd: «ea BOUWKUNDIG 

T E E K E N A A R , die t e n t » goed letterschrift plaatst. 
Brieven niet volledige adressen, franco letter Z 

Bureau vnn lie Opmerker. 

H H . A r c h i t e c t e n . 
Een Opzichter-Teekenaar, 25 jaar oud, 

het opzicht over flinke werken gehad hebbende en 
thans nog in betrekking zijnde, zag zich gaarne in 
dergelijke betrekking in een der hoofdsteden 
geplaatst. 

Is ook geheel met de bureau-werkzaamheden be
kend. Bewijzen van bekwaamheid en gedrag slaan 
ten dienste. 

Brieven franco onder letter A aan het Bui van 
van dit blad. 

H E T B E S T U U R van den Amsterdammer Polder 
zal op Dondenlag 22 Apri l 1880 , te 12 ure des 
middags, te Amstenlam, in het lokaal Eensgezind-
heid aan het Spui , in het openbaar en bij enkele 
inschrijving deen aanbesteden: 

Het zuiver onder profil brengen en 
tot Grindweg maken van de Klei
en Veenwegen in bovengenoemden 
Folder, ter gezamentlijke lengte van 
omstreeks 9080 Meters, benevens 
het maken van eene Houten Brug 
over den Molentocht nabij het atoom
gemaal , en andere daarmede in ver
band staande werken. 

De aanwijzing zal geschieden Maandag 10 Apri l 
e. k. de* voormiddag* 10 ure, uitgaande van den 
oprid aan den Spaariidammeidijk nabij Amsterdam. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden bij 
den Hojfdopzichter vau dun Polder, wonende te 
Houtrijk en Polanen, bij wien de voorwaarden dezer 
aanbesleding kunnen verkregen worden tegen betaling 
van / 0 . 5 0 . 

De inschrijvingshilletten kunnen tot een uur vóór 
het tijdstip der aan bestelling ingeleverd worden aan 
de Secretarie van den Polder, op het Raadhuis te 
Amsterdam, kamer no. 88 (afdeeling Publieke Werken). 

B O I J W K U ^ D H J J E E R E N A A R . 
Een zeer ei varen bouwkundig T E E K E N AAR 

of ASPIRANT ARCHITECT , goed bekend met 
Kerken-, Scholen- en Burgerlijken bouw In 
' t algemeen , kan direct geplaatst worden. 

Brieven franco Bureau Handelsblad tc Amsterdam 
onder letters F. P . 

VERTEGENWOORDIGER. 
De Société anonyme des Marbres te Brussel 

vraagt een i i g r n l of v e r t e e r n n o o r d i g r r te 
Arnhem voor deu verkoop van graniet en mar
mer in blokken, platen en bewerkt. 

Aanbiedingen franco, adres 7U rue Ba ra tt; Brussel. 

Maatschappij tot exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
(Voor rekening van den Staat.) 

Op Dinsdag den 20»'"» Apr i l 1880 , des na
middags ten 2 ure, aan bet Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitat ie van Staatsspoor wegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n°. 200. 
Het afbreken van een Wachtershuisje 

en het bouwen van eene Wachters
woning aan den overweg bij Kilome
terpaal 2 712 tusschen Breda en 
Gilze Rijon ten behoeve van den 
spoorweg van Breda naar Maastricht. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens tj 42 van het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 5*" Apr i l 1880 ter 
lezing aan het Centraalbureau bij de Moreelse Laan 
en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur C. W, 
P . M I E L I N G te Botterdam en is op franco aan
vraag op gemelde plaatsen te bekomen. 

Inlichtingen wonlen gegeven door den Sectie-Inge
nieur voornoemd. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden den 
1 3 d " Apri l 1880. 

Utrecht, den 3 d M I Apri l 1880. 

Maatschappij tot Exploitatie Tan 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
Voor rekening van de Nederlandsch-Westfaalsche 

Spoorwegmaatschappij.) 
Op Maandag den Wim Apr i l 1 8 8 0 , 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". 861. 
Het verbreeden van een gedeelte van 

het emplacement, het leveren en 
verwerken van ballast, het opbreken 
en leggen van sporen en van een 
halven wissel en het verrichten van 
bijkomende werken, ten behoeve van 
het gemeenschappelijk station Zut
phen. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, vol
gens | 43 van het bestek. 

Het bestek ligt van den 7** Apr i l 1880 ter 
lezing aan het Centi-aalhureau bij de Moreelse L i a n 
en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur le Zat/dien 
en is op franco aanvraag op gemelde plaatsen te 
bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Sectie-Inge
nieur voornoemd. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden den 
13 1 "" Apr i l 1880. 

Utrecht, den 8*" Apri l 1880. 

VAN RIETSCHOTEN & HOUWENs. 
ROTTERDAM. 

R O B E Y & C O M P A N Y ' S STOOMMACHINES, 
met Goud bekroond Parijs 1878 , 

vue-r fabrieken, waterwerken, enz. 
LOCOMOTIEVEN van F O X W A L K E I t & Co. 
LOCOMOBIELEN van ROBEY & C O M P A N Y 

nieuw en te huur. 
HEIMACHINES, STOOM K R A N E N en 

D O N K E Y POMPEN van APPLEBY B R O T H E R S 
nieuw en te huur. 

CENTRIFUGAALPOMPEN van Veraohil-
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, gegarandeer* 
K R A A N - en andere KETTINGEN STOOM-
METEF.S , AFSLUITERS, K R A N E N en 
GARNITUREN roer stoom- en vvatervverktuigen, 
DRIJFRIEMEN. Alles voorradig. 

Prim:. 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-
reerende prijzen. 

Alles prima kwaliteit en billyke prijicn. 

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 . 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

VAL DE TRAVERS, 
geeft berigt dat door 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 s% C°. te Amsterdam, 
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 " . 8, te Amsterdam. 

De Directeur W. P. WALSH. 

KENNISGEVING. 
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, brengen ter algemeene kennis dat 
de Gemeenteraad in zijne vergadering van 22 Maart 
1880 heeft besloten, om opnieuw de gelegenheid 
open te stellen tot het bekomen eener voorloopige 
en definitieve concessie voor den aanleg en exploitatie 
eener drinkwaterleiding in deze Gemeente, des noo
dig onder wijziging der daarvoor bij raadsbesluit van 
28 Februarij 1879 vastgestelde voorwaarden, die 
tegen betaling van 25 cents per exemplaar verkrijg
baar zijn gesteld ter secretarie (afdeeling Finentien) en 
bij de Boekhandelaren J. G . V A N T E R V E E N F.s Z N . 
te Utrecht. 

Zij die naar de Itcdoclde concessie wenschen mede 
te dingen , gelieven hunne aanvragen daartoe aan 
Burgemeester en Wethouders met vrachtvrije brieven 
in te zenden vóór deu 1" F n Junij 1880, 

Utrecht, S3 Maart 1880. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd: 

De Secretaris, De Burgemeester , 
D E W A T T K V I L L E . W. lt. HO KR. 

A a n b e s t e d i n g . 
Het DIJKSBESTUUR van het Waterschap de Zeeën 

Grietenijen cn Stad Sloten zal op Vrijdag 23 Apr i l 
1 8 8 0 , 's voormiddags elf uur, ten huize van den 
kastelein E. BOUWHUIS aan de Tacozijl onder 
Sondel, publiek , bij opbod aanbesteden : 

Het maken van Paal-, Aard- en Kap 
werken. Kist vuil ingen. en het leveren 
van Zinksteen, Stroo en Rijshout 
enz., ten dienste van genoemd Wa
terschap. 

De gedrukte bestekken hiervan zijn van at' Don
derdag 8 Apr i l e. k. verkrijgbaar ter Secretarie van 
genoemd Waterschap te Lemmer. 

Lemmer, 30 Maart 1880. 
Het Dijksbestuur voornoemd. 
V A N S W I N H E R E N , Voorzitter. 
S. S P A N N E N HURI • , Secretaris. 

A A N B E S Ï E D I I N G T 
Vrijdag den 23»'"' April 1 KSO, 's namiddags ten 

twee ure, zal in het raadhuis vau Vrijenban wor
den aanbesteed: 

het Bouwen van een School, voor 
tachtig kinderen, en een Onderwij
zerswoning. 

De inschrijviiigsbiljetten moeten vóór of op Don
derdag, vóór twee uur des namiddags, 22 Apr i l 
1880 , vrachtvrij, worden bezorgd in een bus, ge
plaatst ter secretarie der gemeente Vrijenban. 

Bestek en teekeningen zijn, tegen lietaling van 
drie gulden, te verkrijgen ter genoemde secretarie. 
De aannemers, die aanwijzing en inlichtingen wen
schen te ontvangen, hebben zich te wenden tot den 
Heer B . S C H E L L I N G A z . , Geer N«. 20 te Delft, 
tusschen vijf en zes uur des avonds. 

Vrijenban, 2 Apr i l 1880. 
De Burgemeester, 

C. D. VREEDE. 
De Secretaris, 

IJ. V A N W O E R D E N . 

Onze Machines worden gebruikt door de Heeren: 
D E R I C K S & G E L D E N S te Bruten; V A N DER 
W E D D E N & D E K R U Y F E te Nijmegen en dooi
de Société anonyme des Tuileries d'Echt. 

ENIMI' 
1 - I W J a ^ ^ J ^ - P I W 

BOULET v'" MtthinoKabrikaoteo 
28 rue des Ecluses S(..Martin 

P A R I J S , 
Volledige inrichtingen van Fabrieken voor alle 

soorten van |x>rcelein en aardewerk. Meer dan 
duizend dezer machines zijn zoowel in Frankrijk 
als iu het Buitenland in werking. 

De gellhistrtenle Catalogus wonlt op franco 
aanvrage franco toegezonden. 

LOUIS GOFFIN & CIE. 
B Ü 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 - en 

van K E U E N G R O E V E N . 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Eigenaars vao Zuilen- rn Tafelbazall-aroevfii 

in R I J N P R U I S S E N , 

Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 
Straatkeien, Portland-Cement, 

KALK, BRUINSTKEN. VUURVASTE STEENEN, ENZ. 
Nieuwehaven N.zgde 5 5 , I t o t t V r d t t n i . 

AANGEBODEN: 
een goed onderhouden 

F A B R I E K S G E B O U W , 
gelegen in eene Industrieelo Streek , nabij eene groote 
provinciestad, hebbende onderdak bet enorme opper
vlak van een halve hectare; annex eenige bunders 
W E I L A N D , en Op eigen terrein overvloed van 
zeer zuiver slroomend water, met inrichting tot op
voer van 100 kub meters par uur en uitstekend 
riolenafvoer. Stoomkracht BO paarden ; Stoom-eo 
Waterleidingen door het geheele Gebouw. Den 
kooper kunnen buitengewone faciliteiten bij de beta
ling gegeven worden. Brieven franco onder letters 
0 0 M , aan bet Algemeen Advertentie-Bureau van 
NIJGH & V A N U I T M A K , Botterdam. 

A l g e m e e n D e p o t 

GEKLEURDE "VLOERTEGELS 

SIMIAN, TE mm,mmni 
Z I L V E R E N M E D A I L L E 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 PARIJS. 
Teekeningen en Prijscourant zijn te bevragen bij 

J. J . S A N D , Wijnhaven 76 Rotterdam, alwaar ook 
verkrijgbaar: Verschillende soorten van goedkoope 
T E G E L S en TROTTOIRSTEENEN (genre 
Sarreguemines). 

LEDEREN DRIJFRIEMEN 
i n « H e i t l i i i t ' l i i i t f r i i , geheel bewerkt volgens 
Engelsche methode. 

A L E X . A D A M . 
Delft. Fabr. van Leder en Drijfriemen. 

H. & J. SUYVER. 
Fabriek van Stoomketels ea Werktuigen, 

dr ISoUandüfhr Tuin. 
Bikkerstraat 20 en 22. te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S vun alle bekende typen 
en reparation nan bestaunde K E T E L S wonlen in 
den kortst mogelijken tijd geleverd en uitgevoerd. 

I 
M O Z A I E E . 

P A R K E T V L O E R E N 
en verglaasde gefigureerde Te

gels, voor Muren en Decoratie. 
DE L INT &(> . , Haringvliet 7. Botterdam. 

I, Ie Ariilinn. 
I«*«M. Z i l v e r e n M r d n l l l r v o o r W n t r r -

| I H M - l l l H l I ' l l 111*'lit I ' l l . 

l * * ? f l . H o o s ; » t e o i i d r r n r l i r l d l n i c v o o r W n -
t e r | i H N « r n I I o r k m r r t - l i i M t r i i i n e n t r i i . 

Voorts: R A R O - en T H E R M O M E T E R S , alle soorten 
van K I J K E R S , B B 1 B F B A L A N S E N , enz. enz. 

in L I ' X E M I t n t i j <MI L O T H A R I N G E N . 

Z A N D S T E E N , M O L E N - an SLIJPSTEE-
N E N (wit en rood) uit de groeven: Bom {Udci-
fangen), Wintersdorf, Roeport, Pitsen-BoUendorf, 
Dillingen, Beaufort in Luxemburg; Wolmerange 
en Ut tan ge bij Audin-le-Tiche iu Lotharingen. 

Inlichtingen en Prijscourant gelieve men aan te 
Wagen bij den lloofd-Agent J . J . S A N D , Wijnha
ven Z.Z. 70 Botterdam. 

Mo/alk Tegels voor Moeren 
in K K I J K E N , W I N K E L S , V E S T I R U L E S , CORRI
D O R S , WARANDA'S, enz., alsmede BEKLEEDING 
van HUREN, T E G E L S voor BLOEMBAKKEN cn 
P A N E E L W E R K enz. 

Uitsluitend Agentschap van Haw St ('". 
voor Nederland en deszelfs Koloniën 

G r . «T. OOR, 
F i r m a A N T . D E W I L D , 

Scheepmakershaeeh , \" . UÜ en Jufferstraat iV". 66, 

R O T T E R D A M . 

GAS-ZUIVERING 
door het gebruik van ijzer-oxyde, geleverd door de 
Gas Purification mul Chemical t.'". l.imited J.ondon. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en Oost-lndië 

W. Hoven en Zoen, Rotterdam, 
bij wien bijzonderheden en prijsopgaven verkrijg
baar zijn. 

(Jo.ii ukt Inj O, W . van der Wiel & O . te Arnhem, 

Vijftiende Jaargang. aargang. N*. 16. ^ Zaterdag 17 

D E O P M E R K E R . 
April 1880. 

W E E K B L A D 
V O O B 

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 . 
Het Weekblad verschijnt dea Zaterdags. 

Het abonnemcut bedraagt voor het biunculand ƒ1.65 per 8 moaudeu of 
wel bij vooraitbeüüittg zet gulden per jaar. Afzonderlijke nummers bg voor-
uitbestelling 15 cent. 

A l l e stukken en advertentien te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentien uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Advertentien van 1—5 regels ƒ 1.—, daarboven 20 eent voor eiken regel 
plaatsruimte en 10 cent voor ecu bewijsuouimcr. Advertentieu voor liet bui
tenland 27, eent per regel. 

D E H Y D R A U L I S C H E W E R K T U I G E N OP E N 
N A B I J H E T E N T R E P O T T E R R E I N T E 

FI JENOORD. 
In navolging van andere groote hnndelsinrichtin-

gen besloot de Rotterdam-whe Handelsvereen iging, 
in dan aanvang van het jaar 1 8 7 8 , over te gaan 
tot de toepassing van water onder hoogen druk als 
beweegkracht tot het ojihefTen van lasten volgens 
het stelsel der firma Sir W . G. Armstiung & Co. 
te Newcastle-on-Tyne. Een groot aantal ducks en 
gon leien stat ions vau •DOOTWegeo zijn sedert karteren 
of langeren tijd voorzien van de IK> ven Invloeide hy
draulische werktuigen: de daarmede verkregen uit
komsten waren van dien aard, dal tegen de toepas
sing van dit stelsel op het handeUterrciii te Fijen
oord g e n bezwaar kon bestaan. 

Het doel van het stelsel i s , een zooveel mogelijk 
constanten arlteid op te h<>o|ren, «le/en op grooten 
afstand over te brengen, om ten slotte bij tusschen-
poosan gebruikt te worden op die plaatsen, waar 
de werktuigen Opgesteld zijn. 

Vóór de toepassing van het water onder hoogen 
druk als beweegkracht, was men verplicht eene 
stoommachine te plaatsen op elk punt, waar eenige 
arbeid moest worden verricht, en daar in 't alge
meen de werktuigen, die men in de docks en op 
de goedeiviist;iiiuiis tier s|»oorwegen gebruikt, slechts 
bij tusschenpoo/cii werken , moest men , teneinde geen 
oponthoud te veroorsaken, de werktuigen gedurende 
tien geheelen dag in het vuur houden, wat natuur
lijk zeer kostbaar is. Bovendien waren de kansen van 
brand in deze uitgestrekte inrichtingen aanzienlijk, 
wegens het groot aantal werktuigen, hetwelk men 
in dienst hebben moest. 

Voor het hydraulische stelsel is slechts eene enkele 
stoommachine noodig, die men desnoods kan plaatsen 
buiten ile gebouwen en inrichtingen, welke geëxploi
teerd moeten wonlen; deze centrale machine levert, 
door middel van een buizennet, het water onder 
hoogen druk aan alle werktuigen, dat deze voor 
hunne werking noodig hebben. 

Van groot belang is de drukking, welke men aau 
hat water geeft. Is deze gering, dan vorderen de 
hydraulische werktuigen groote afmetingen en ver
bruiken eene groote hoeveelheid water. Bovendien 
is dan de snelheid, waarmede de last wordl Opge
heven, zeer klein, aangezien het vullen en zich ledi
gen der werktuigen en toestellen veel tijil vordert. 
Sir Armstrong heelt dan ook in zijn stelsel den druk 
van het water gebracht op ongeveer 50 atmosferen, 
welke verkregen wordt door middel van een toestel, 
•MI hij accumulator noemt, en eenvoudig Inslaat 
uit een verticalen cilinder geplaatst in de buisleiding, 
die hel water ouder drukking bevat. In dezen cilinder 
beweegt zich een zuiger (plnnjer), belast met een 
gewicht, hetwelk evenwicht maakt met den druk, 
waaronder men het water wenscht te brengen. Moet 
deze dus 50 atm. zi jn, dan bedraagt da bfilsttlng 
op den pluiijer 1.089 X 50 — 51.05 K G . per c.M 1 1 . 

De accumulator wonlt in 't algemeen geplaatst in 
tie onmiddellijke nabijheid der stoommachine. Indien 
de inrichtingen en terreinen, waarover de hydraulische 
werktuigen verspreid :djn, eene groote uitgestrekt
heid bezitten, dan wonlen in verschil lende punten 
van het buizennet meerdere accumulators aangebracht, 
wegens het verlies indruk , hetwelk een noodzakelijk 
gevolg is van de beweging van het water in de buizen. 

De accumulators hebben aau twee voorwaanleu te 
voldoen: zij moeten: 

l o . de werking der stoommachine regelen; 
2o. eene groote hoeveelheid arbeid ophoojien ge

durende den t i j i l , waarin de werktuigen weinig te 
verrichten hebben, welke arbeid dan gebruikt wordt, 
wanneer een aanzienlijk aantal werktuigen iu dienst is, 

Eene VOOT waarde van bet stelsel is, dat de snel
heid van het water iu de buizen niet zoo groot zij, 
dat de verliezen door de wrijving een nudeeligeu in
vloed uitoefenen op tie normale werking der toestellen. 
Indien de snelheid eene waarde van 3 meter per 
seconde overtrof, zou op een afstand van 250 ii 
>100 M. het verlies in druk van dien aard zi jn, dat 
da werking der toestellen werd opgeheven. 

Door Sir Armstrong is aan de constructie der 
werktuigen cn van het buizenstelselsel, zoowel het 
geheel als alle ouderdeeten, groote zorg en studie 
kasteed; de verbinding der buizen is hoogst een VOO-
'lig eu volkomen, terwijl de behandeling der werk
tuigen cn toestellen aan gewone arbeiders kau wor-
'len toevertrouwd. 

Van het hydraulische stelsel zooals het te Fijen-
"ord is toegepast, zullen wij nu achtereenvolgens 
'net een enkel woord de verschillende onderdosten 
basso rijven. Het bestek van dit opstel laat echter niet 
l|>e, daarbij zeer uitvoerig te zijn. 

Buisleiding. De diameter van de buizen der hoofd
leidingen wisselt nf van 5 tot 2 Eng. dm. (0.127 
'et 0.051 M.). Zij zijn van gegoten ijzer, en kun
nen veilig eene constante drukking van 700 Eng. 
Pd- per vierk. Eng. dm. (49 K . G . per eJC*.) weer
staan , overeenkomende met circa 47 atm. Alle bui-
^ o zijn, vóór de aflevering, aau de fabriek gebis t 
under een druk vuu 2500 lbs. of circa 105 atm. 

De einden zijn voorzien van ovale (lenzen, elk met 
twee boutgaten in de lengte as. De verbinding der 
buizen gesrlmtlt met twee moerbouten en Ls overigens 
zeer eenvoudig. ' Wanneer n.1. twee Ifuizen aaneen
gesloten z i jn , blijft er rondom de lasch eene open 
ruimte over, tlie in doorsnede een driehoek vertoont, 
waarvan tie top aan de binnenzijde tier buis gelegen 
is. Iu deze ruimte wordt ecu getah-iiertsja ring van 
7 m.M. dikte gelegd, die door het aandraaien der 
moeren sterk samengeperst wordt, en op die wijze 
de verbinding volkomen dichtmaakt. Voor het onder
zoek naar de dichtheid der verbindingen wenl de 
blusleiding geperst op een druk vau 1000 Iba (664 
alm.) De rechte buizen hebben eeue lengte van 
2.743 M . , behalve oie van 2 dm, wijdte, welke 
1.820 M . lang zijn. 

De hoogtcliggiiig iler blusleiding is voor de ver
schillende deelen afwisselend; tleze was van velerlei 
omstandigheden afhankelijk. Het grootste verschil is 
van A P . tot 3.75 M . •+• A P . 

De pij|>en, welke dc hoofdleiding verbinden met 
tie hydranten (waarover later), alsmede die, welke 
het door de werktuigen verbruikte water naar de 
docks afvoeren, zijn van getrokken ijzer, wijd 2 , 1* 
en I Eng. dm. 

De buisleining bestaat, behalve uit de rechte stuk
ken van bovengegeven afmetingen, uit verschillende 
andere deelen, tlie eensdeels evenals dezen steeds 
van dezelfde altnel ingen voorkomen en iu tie fabriek 
voorhanden QJQ , en anderdeels, als afhankelijk zijnde 
vau bijzondere omstandigheden van het terrein, spe
ciaal moeten worden vervaardigd. Tot de eerste 
rubriek Irchixireu: topsché stukken voor den over
gang van twee buizen van verschillende wijdte; T stuk
ken voor vertakkingen in de (misleiding; bochten, 
gebogen onder een rechten hoek , de as met een 
straal van 0 10 M . ; koppelingen vooi- de aanslui
ting der gel rokken-ijzeren pij|>cn naar de hydranten. 
Tot de tweede rubriek behooren die deelen der blus
leiding , WÉarvaO tengevolge van hoogteverschil en 
andere oorzaken, de vorm 'en d i afmetingen eerst 
kunnen bepaald worden, wanneer de balde buizen, 
wier gemeenschap zij moeten totstaud brengen, op 
hare juiste plaats gelegd zijn. 

Op verschillende punten zijn afsluiters aange
bracht, om aan gedeelte der leiding van het overige 
te kunnen afsluiten; dit kan noodig zijn, zoowel in
geval van reparatie, als waaneer slechts enkele 
werktuigen iu dienst zijn. Spuikraneu dienen zoo
wel om de buizen onder de drukking vau den accu
mulator met kracht te kunnen doorspitten tot ver
wijdering vau vu i l , als om de geheele leiding af te 
tappen ingeval van vorst, als anderszins. 

Ojtdat, bij plotselhigen stilstand vau eenig werktuig , 
de waterdruk niet grooter worde dan de normale, 
zijn in de blusleiding drie traagheidskleppcn (mo
mentum valve) aangebracht, die zich openen en hel 
water gelegenheid geven weg te vloeien, zoodra de 
spanning een druk van 700 lbs. ovei-sehrijdt. Deze 
toestellen werken, evenals de veiligheidsklepjien op 
stoomketels, met hefboom en gewicht. 

Pe hydranten dienen om de beweegbare hydrauli
sche werktuigen met de buisleiding te verbinden; 
zij worden tevens als brand kranen gebruikt, eu heb
ben eene opening van 2 Eng. dm. Deze hydranten 
bestaan uit twee deelen, n.1. een afsluiter met 
stuiidpij|ije. 

De gedeelten tier blusleiding, die op de kaaimuren 
liggen, cn dus slechts tot eene geringe diepte 
onder den grond, zijn met vilt bekleed; de buizen 
onder de vloeren van kelders zijn voldoende tegen 
«orat beschermd. De afsluiters, spuikraneu, kleppen 
en hydranten zijn in gemetselde kastjes geplaatst, 
tlie ingeval van vorst met gas verwarmd wonlen. 
Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de hydraulische 
werktuigen en toestellen, en alle daarbijhehnoreude 
deelen, die door bevriezen van het water zouden 
kunnen buiten werking geraken of breken. 

(Wordt vervolgd.) 

D E L E S S E P S IN A M E R I K A . 
De Amerikanen zijn in de zaak van het Panama-

kanaal terughoudend an iehkdaar , waar zij den heer 
Ferdinand de Lesseps met dc grootst mogelijke eer
bewijzen ontvingen, was dit duidelijk waar te ne
men. Ten bewijze hiervan halen wij de toespraak 
aan door den heer 11. Whitelaw Reid tot de letlen 
van de Lotos-club in New-York op 20 Februari j l . 
gericht, bij gelegenheid der receptie van den heer 
De Lessejts. 

• E r kan geen verschil van gevoelen zijn omtrent 
het doel dasar vergadering. Wij wenschen onze gast
vrijheid en onze betuigingen van sym|Kithie aan te 
bieden aan een groot man, die eeu groot werk heeft 
verricht; ann den man, die de Itoode Zee aan de 
Middelliindsche beeft verbonden, en den schepen tot 
in het hart der woestijn een weg heeft gebaand. 
Geen loftuiting van onze zijde, en geen verdere da
den zijnerzijds zijn noodig, om zijn roem te vestigen. 
Deze is reeds duurzamer dan de woestijn, die hij 
overwonnen heeft, en zoo algemeen vei-spreid als de 
handel, dien hij verrijkt heeft. Wij juichen hem 

van harte toe voor hetgec-n hij heeft verricht. Wat 
bij zich Jdians voorneemt te doen is etui andere zaak 
diej i ier in 't geheel niet, eu nergens oppervlakkig 
mag behandeld worden; een y.nAk van nationaal en 
internationaal belang, die de pottttek, welke ons 
Gouvernement sedert nagenoeg een eeuw heeft gevolgd, 
van nabij raakt. Die [wlitiek znl ook in de toekomst 
waarschijnlijk even krachtig worden gevolgd als iu 
het verledene. 

• En nu, niijnlieere.il, vullen wij onze glazen. 
Wij drinken op den diplomaat, die als consul, con
sul-generaal, gezant iu Spanje, en later in Zwit
serland en I tal ië , een lange loopbaan achter zich 
beeft, waarin hij zeer gewichtige diensten aau zijn 
vaderland beeft bewezen; — op den ingenieur, die 
reeds op gevorderden leeftijd , het kanaal van Suez 
heeft voorbereid an voltooid; — op den bewonda-
leiiswaardigen grijsaard, die nog op vijf-eii-zeveulig-
jarigen leettijil nieuwe werelden tracht tc veroveren; — 
op tien dapperen Franachnian, den waardigen zoon 
van onzen vroegereu bondgenoot, die met zijne tegen
woordigheid het land vereert, lot welks vrijmaking zijn 
landgenooten hebben medegewerkt. Wij geven hem 
een maatstaf voor onze bewondering door hein toe 
te roejrfn : l"ii tien grond van ons hart wenschlen 
w i j , tlat gij Amerikaan waart! 

• Mijnheereu, op de gezondheid van den graaf De 
Lesse|>s!" 

Als tweede voorbeeld dient de rede van den lieer 
David Stone, die een toost op tie pers beantwoordde 
bij gelegenheid van het feestmaal, tloor de New-
Yorksche burgers den heer De Lesseps aangeboden. 

• W i j verheugen ons, dat onze zuster-repiibliek. 
tlie groote republiek van dc overzijde van den Oceaan, 
die door de leederste banden met ons is vereenigd, 
ons haar groote haiidelspioniers zendt. Wij roejien 
hun een welkom toe, en wenschen hun goed succes. 

i) Wanneer de rcgeeriiigen van Europa die bond-
schappeis van tien vrede doen volgen door den ont
vanger der kanaalgeldeii, eerst dan is de tjjd 
gekomen, om de oude trompet van Monroe af te 
nemen van den spijker, waaraan zij reeds laug hangt 
te verroesten. 

• Mocht dat oogenblik ooit komen, en er werkelijk 
gevaar zijn, dan zal de pers het eerst alarm liaan. 
Maar het zou krachtsverspilling zi jn, om den aanval 
te blazen , wanneer er geen vijanden te zien zijn. 
Voor bet oogenblik zie ik niets dan tie verschijning 
van tien bande], tlie rustig hoven de zeeën zweeft!" 

K O N I N K L I J K INSTITUUT V A N I N G E N I E U R S . 
Hel Inslituiil hield tien I3tlen Apr i l j l . in het 

lokaal Diligentia te 's-Gravenhage eene vergadering, 
die door ec.n tachtigtal letlen wenl bijgewoond. 

Da notulen der vergadering van den lOden Fe
bruari te voren waren gedrukt aan de letlen toege
zonden in bet eerste gedeelte tier derde aflevering 
van het Tijdschrift. Niemand wenschte daarover hel 
woord te voeren eu zij werden mitsdien goedgekeurd. 

Wederom waren een aantal geschenken ontvangen. 
Vau den hoofdingenieur van tien Waterstaat in 

Noord-Holland waren brieven ingekomen, ten geleide 
van de gewone waarnemingen aan Den Helder ge
durende tie maanden Januari en Februari 1880, als-
mede van tie gemiddelden uil de waarnemingen ge
durende bet 1879 en dc jaren 1851 tot 187!). Zij 
zullen uls bijlagen tot de notulen der vergadering 
woitlen afgedrukt. 

Voorlezing wenl gedaan van tien brief van den 
hoofd ingenieur van den Waterstaat in Zuid-Hollanil, 
strekkende ten geleide vnn een register voor strand-
metingen op tie eilanden Yuorne an Goedeivede, be
stemd om volgens de daarvan jaarlijks in te zenden 
aaiiteekcningeii bij het Instituut te worden aange
houden. 

Mede wenl voorlezing gedaan van een brief van 
het lid J . W . Post, daarbij aanbierjjendeeenenieds-
ileeliug over den nieuwen stalen bovenbouw voor de 
Staatsspoorwegen. Dit stuk is om advies in handen 
van een commissie gesteld. 

Hetzelfde is het geval met eene mededeeling van 
het litl J . Swets Az. over een hooi- of gnanberg 
met ijzeren tralie-luchtkoker, bestemd voor de le 
bonwen nscdeUmeve op bet Kamper-euand, enz. De 
begeleidende brief wenl insgelijks voorgelezen. 

Het litl A . Pb. Kaptevn btkwanV hierop het woord 
tot liet doen van de tloor hem aangekondigde mede-
rleeting over het snel remmen van treinen, wnarin 
hij , na eerst in bet algemeen het onderwerp ie heb
ben liehuntleld, meer uitvoerig liet luchtdriik-rein-
stelsel cn vooral de automatische rem van den Ameri-
kuunsehen ingenieur G, Westinghouse liesprnk eu de 
voordcelen daarvan deed uil komen. Deze inededeeling 
wenl tloor afbeeld ingen op groote schaal en door on
derscheidene onderdeden van de stelsels in natura 
toegelicht. 

Met eenige afwijking vnn het programma der ver
gadering, wenl na dc pauze bet eerst het woord 
gegeven aan het lit! A. Huet tot het doen van eene 
inededeeling over de droogmaking tier Zuiderzee, 
als in verband staande met de iu de vorige verga
deringen besproken mededeeling van helzclltle lid be

treffende de verbinding van Amsterdam met den 
lïoveu-Rijn, over welke onderwerpen dan gezamenlijk 
zou kunnen wonlen beraadslaagd. In breede trekken 
schetste net lid Yhm den gang dr* droogmaking; 
gelijk die hem zoowel technisch als financieel het 
meest wenschelijk en uil voerbaar voorkwam. 

Niet zoozeer hel gesprokene als wel de vorige me
dedeeling gaf bet raadslid Dr. E . F. van Dissel aanlei
ding om bet woonl te vragen. Hoezeer enkele pun
ten van tie mededeeling over de Zuiderzee tloor hem 
werden besproken, had toch zijne rede voornamelijk 
ten doel om nader eenige bezwaren tegen Duel's 
ontwerp der verbinding van Amsterdam met den Bo
ven-Mijn te ontwikkelen, waarop door dien spreker 
breedvoerig wenl geantwoord. 

Alsnu was aan tie orde eene voordracht van het 
lit] R. P. J . Tutein Nolthenius, strekkende tot toelich
ting over de door hem in zijn werkje, getiteld Wa-
tervredc, voorgestelde groene rivier ter bescherming 
van tie oeverbewoners van de Lek. Daar intusschen 
de tijd reeds ver verstreken was wenl die voordracht, 
op verlangen van genoemd l id , tot later uitgesteld. 

Nadut eenige nieuwe letlen waren aangenomen en 
anderen als zoodanig voorgesteld, sloot de president 
tie vergadering. 

W A A R S C H U W I N G S T O E S T E L BIJ O V E R W E G E N . 
De heeren Le Blane en Loiseau hebben een toe

stel uitgedacht om te waarschuwen voor bet batreden 
van de overwegen of passages a niveau, als een 
spoortrein in aantocht is. Ieder weet, dat in zulk 
een geval een wachter In-last is met bet sluiten van 
een hek. Maar het kan gebeuren , dat door achte
loosheid of, omdat het sein van een niet vooraf aan-
gekondigden trein niet gezien of gehoord is geworden 
(zooals bij mist , slagregen, slaap enz.), een wachter 
het hek niet sluit; het blijven van een rijtuig, een 
persoon, een dier op de baan kau tlal) aanleiding 
geven tot een vreeselijk ongeluk. De voorbeelden 
ontbreken, helaas! niet. 

Men herinnert zich misschien, tlal vóór ongeveer 
achttien maanden, een gebeide familie, iu het depar
tement Le Nont, als in stukken gebakt werd op 
het oogenblik, waarop zij waande veilig over den 
Bpoorweg te kunnen rijden. Wie herinnert zich ook 
niet het verschrikkelijk ongeluk van Vinceiines, waarbij 
ecu tramweg-rijtuig in tweern gesneden werd tloor 
een trein op tie gordelbaan? Op vele plaatsen wordt 
het hek, dat deu overweg afsluit, niet bewaakt. Ieder 
moet zorgen voor zijn eigen veiligheid en zich ver
gewissen of een trein al of niet in zicht is. Zoo 
merkt men, op eenige kilometers van Parijs, op 
lijnen vun weinig verkeer, aan weerszijden van den 
•poorweg een bord op met de woorden: »Men wordt 
verzocht rechts en links te kijken of men niet een 
trein ziet komen Men wonlt verzocht het hek te 
sluiten." Om deze bezwaren weg te nemen eu de 
gevaren tc voorkomen, die kunnen ontstaan uit een 
oogenblik van vergeetachtigheid of uit onvoorzichtig
heid , hebben de lnvren Leblunc en Loiseau oen 
waarschuwend mechanisme uitgedacht, dat bij de 
overwegen moet wonlen geplaatst om als zelfwerken
de aanwijzer van de komst tier treinen te dienen. Dit 
mechanisme bestaat iu een hefboom of [icdaul, opge
richt op eenigen afstand van den overweg, bijvoor
beeld twee of drie kilomeier of meer. ftp het oogen
blik, waarop de trein voorbij stoomt, wordt het pe
daal op zijde geschoven door het eerste rad van deu 
stoomwagen en werkt het op een kJbulk (mèCaniiWiO 
de déclancbe.ment), tlie op hare beurt een commu
tator doet bewegen. 

Dit is een toestel, dienende om een batterij in ge
meenschap te brengen met een eleetrische schel, ge
plaatst iu een kast van plaatijzer, die gedingen wordt 
door een z u i l , welke nabij den overweg staat. De 
schel begint dadelijk te trillen en het geluid, dat 
reeds zeer sterk is , neemt nog toe door den galm 
van de ijzeren kast. Terwijl tie schel begint te klin
ken , verplaatst dezelfde eleetrische stroom te gelijk 
een luik van plaatijzer en men leest op een der wan
den van de ijzeren kast: oHet is verboden over 
den spoorweg te gaan." Overdag schijnen dc let
ters wit op glas; ties nachts wordt iu de kast een 
lamp of gasbrander ontstoken cn de letters verloonen 
zich zwart. 

Het opschrift blijft zichtbaar en het schellen houdt 
niet op, zoolang tie trein het hek niet voorbij is eu 
het petlaal van het seheltoestel, tlat bij den overweg 
geplaatst i s , niet heeft bewogen. Dil tweede (Htlaal 

onlt eveneens op zijde geschoven duor het SSTStfl 
nul dat het ontmoet. Hel breekt deu electrischen 
stroom af, tlat is de gemeenschap van de eleetrische 
kolom met de schel. Deze houdt op le trillen cn 
hel plaatijzeren luik bedekt weder hel opschrift. 
vliet is verboden om over den spoorweg te gaan"; 
do overweg is vrij ; uien kau er zich gerust op wagen. 

Gelijk men ziet. is deze inrichting /eereenvoudig; 
wanneer het toestel in rust i s , is de baan vrij ; als het 
geluid geeft, moet men wachten. De waarschuwing 
wordt dus gericht tot het oor door het geraas, tot 
het oog door het onlbloote opschrift. 

Daar het waarschuwend pedaal op een nfstuud 
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V M ongeveer drie of vier kilometer is geplaatst, 
hebben de voetganger of net ri j tuig, die zich op de 
baan begeven hebben, al den tijd om zich te ver
wijdden teneinde haar vrij te laten. Het mechanisme 
is uiet alleen eenvoudig, maar ook veilig. Het pe-
daal, dat door het eerste rad op zijde wordt ge
duwd , keert niet terug vóórdat de laatste wagen 
voorbij is; het beeft dus niet de schokken van nl de 
raderen van den trein te verduren, die in de meeste 
waarschuwingstoestellen, doOT hetzelfde stelsel in 
werking gebracht, dat is te zeggen door de raderen 
der machines, deze toestellen spoedig onbruikbaar 
maken. 

Letten wij ook op de vindingrijke inrichting om 
door de eleelririteit liet luik te doen bewegen, dat 
het opschrift bedekt of doet zien. Het vraagstuk was 
moeilijk wegen-- de aantrekkingskracht tier eleelru-
inagneten, die gering is, als hun armature zich 
eenigszins verwijdert. Hoor een vernuftige balanceer-
beweging beweegt de patat zich binnen een groote 
speelruimte. 

Eerlang zullen proeven met het nieuwe toestel 
wonlen genomen op een groote Fransche lijn. 

14 April, 1880. P . L . 

Berichten en mededeelingen. 
B Ü I T E N L A N I). 

De Berner Bund meldt het volgende: Den 2"sten 
November 180!) werd te Mannheim tusschen linden. 
Beieren, Frankrijk, Hessen, Pruisen en Nederland 
eene overeenkomst gesloten lot internationale regeling 
der visscherij in tien Ri jn , — welke overeenkomst, 
waarbij later ook Zwitserland zich heeft aangesloten, 
op tb- opposilie tier Nederlandsche Tweede Kamer 
is afgestuit. Daar uu Zwitserland, evenals de overige 
Staten langs den Boveiirijn, tlie jaarlijks met groote 
opofferingon jonge zalmen iu den Rijn brengen, er 
belang bij heeft tlat de rechthebbenden langs den 

Benedenrijn den daardoor verkregen toevoer van vineh 
niet Uitsluitend exploiteeren ten eigen bate en ten 
nadetde der Staten aan tien Boven rij n , zoo heeft het 
Zwitsarsebe Bondtgouvarnement bij de overige Rijn-
oeverstaten aanzoek gedaan tot bet houden eener 
conferentie tijdens tie internationale vissrherij-teiiloon-
SteUing te Berlijn, ter hervatting der le Mannheim 
plaats gehad hebbende onderhandelingen 

— De commissie voor het standbeeld van Thiers 
te Marseille, zijne geboorteplaats, heelt het model, 
door den heel1 Clésinger ingezonden, goedgekeurd. 
Thiei-s wordt staande afgebeeld , de rechterhand op 
hel marmer eenige losse bladen schrift uitzoekende, 
de linkerhand uitstrekkende als om nadruk bij te 
zetten aan een argument. Het gei leuk teek en zal 
geplaatst worden op het beursplein. 

B I N N E N L A N D 

's-Gravenhage. Door den Gouverneur Generaal 
van Nederlandsch Üost-Indie zijn de volgende be
schikkingen genomen: 

verleend een tweejarig verlof naar Europa, we
gens meer dan 15 jaren onafgebroken dienst in deze 
gewesten, uan den bouwkundige voor tien dienst der 
bcbakenirig en kiistverlichtitig bij bet departement 
der Marine in Nexlerlandsch-liidië L'. (J. Jasper, en 
benoemd: tot bouwkundige bij gameiden tuk van 
dienst J . G. vuu Dongen, thans tijdelijk lx'lust met 
de waarneming van adjunct-bouwkundige. 

— Door Z. M . is S. Altmuim met 1 Mei e.k. be-
noeuid tot hoogleeraur bij de Rijks-Academie van 
Beeldende Kunsten te Amsterdam. 

— De kunstschilder K . Klinkenberg is tloor tien 
groothertog van Saksen-Weimar-Kisenuch benoemd tot 
ridder der orde van den Witten Valk. 

— De Staatscourant van 13 dezer bevat het ko-
ninklijk besluit. waaibij len liehueve van het station 
Venloo teu algemenen nutte en ten name vnn den 
Staat, ter uitvoering van de wet van 12November 
187!) (Staatsblad no. 17*5), wonlen onteigend de 
eigendommen in tie gemeente Venloo, aangeduid iu 
het plan en de kaarten, welke ingevolge art. I 2 der 
wet van 28 Augustus 1851 (Staatsblad no. 125) 
ter inzage van een ieder heblwii gelegen en vermeld 
zijn op «len staat bij dit besluit gevoegd. 

A m s t e r d a m . De tentoonstelling van gouden en 
zilveren wei ken ïn de zalen van Arti et Amieitiae 
wenl Donderdag met een toepasselijk Woord van den 
heer A l l m a u i i , voorzitter der Commissie van bel r 
over de kuiistzaleti, geopend. Spreker wees daarbij 
op bet nut van deze soort van tentoonstellingen, en 
bracht een woord van dank aan allen, die tot het 
welslagen het hunne hadden bijgedragen, o. a. ook 
aan de stedelijke Regeering van Amstenlam, waarop 
door dan beer De Koning, die bet Gemeentebestuur 
vertegenwoordigde, werd geantwoord. 

Een aantal belangstellenden genoot m i l s dadelijk 
van liet prachtige srhouws|>el, tlat deze geheel eenige 
verzameling aanbiedt, welke uiet alleen uil een kunst 
historisch oogpunt met zorg geordend, maai1 boven
dien met zelil/auien smaak gerangschikt is. 

Afgevaardigden M U I bel South-Kensington museum 
waren reeds aanwezig, en in 't algemeen mag men 
een druk betoek, niet alleen van ksndgenooten, maar 
ook van vreemdeling.*!!, verwachten. Voor meer dun 
een millioen gulden wenl door de tentoonstellings
commissie verzekerd, ongerekend de vele voorwerpen, 
die duur tb- eigenaars zelf reeds geassureerd waren 
of nog werden. 

— I.'it eene mededeeling van de directie der A m -
sterdumsche Kanaalmaatschappij blijkt, dat de Regee
ring , hangende de onderhandelingen over de over
neming vau kanaal- en havenwerken tloor den Staat, 
den duur der concessie heeft ve lengt! tot 1 Augustus 
e.k. en tlat de algemeene vergadering van aandeel-
houders, die op 20 dezer zou worden gehouden, is 
verdaagd. 

— Er worden pogingen aangewend om een directe 
stoompakketvaart van Amsterdam op Suriname en 
Curacao in bet leven Ie roepen. Jaarlijks wonlt uit 
Nederland zulk een hoeveelheid goederen over Lon
den, Liverpool en St.-Nazaire naar de West-Indien 
verscherpt, lal de levensvutliaurhciil van zulk ren 
pakketvaart boven allen twijtt-l verheven is. Zoowel 

in de kolonie als in Amstenlam i« reeds een kapi
taal bijeengebracht van omstreeks drie millioen 
gulden, voor een dergelijke onderneming nootlig. 

De beschikking over een groot deel vun bet kapi
taal is echter afhankelijk gesteld van dc voorwaarde, 
dat de Nederlandsche Regeering ook harerzijds mede
werking ver Icons tot dit zeer gewenschte doel. 

Hetzij in deu vorm eener subsidie, hetzij indien 
van ecu garantie ml getracht wonlen van tie Neder
landsche Regeering voor de eerste twee jaren waarborg 
te verwerven tot dekking der kosten. Zijn deze 
eerste twee jaren slechts doorworsteld, dan rekent 
men dc moeilijkheden overwonnen. 

Rotterdam. L i t het verslag vun dc directie 
der Nederlandsch- Amerikaansche Stoom vanrtmaut-
scbappij over 187!) blijkt, dat de retourvrachten van 
de Verecnigde Staten, in st rijd met de verwnehling, bet 
geheels Jaar door op een laag standpunt bleven, en 
gemiddeld een veel lager cijfer aaiitoonm dnn het 
voorgaande jaar. Slechts voor een gedeelte werd 
zulks vergoed door vermeerderde uitvracht en door 
eenig meerder pci-sonenvervoer. Indien dan in weer
wil daarvan de ren haten van de exploitatie in 
1879 nog iets gunstiger waren dan in 1878 , ^ , 0 0 
is dit voornamelijk toe te schrijven aan vermindering 
van uitgaven, waartoe vooral hebban bijgedragen bel 
meerder gebruik, dut de schepen der Maatschappij 
van den Nieuwen Rottcnlainscheii Waterweg nebben 
kunnen maken eu de minder betaalde assurantie pre
mien. Ook was het aigeloo(>en jaar vooideehg, daar 
tie Maatschappij verschoond bleef van groote zee-
rampen of averijen. 

Door de Maatschappij is een nieuw stoomschip 
•Amsterdam*', geheel voor de An>erikaansehevaart 
ingericht, in huur genomen. 

Wanneer men dr resultaten vau de exploitatie iu 
187D samenvat, blijkt, tlat door de eigen schepen 
der Maatschappij zijn gedaan 32 reizen, één reis 
voor haar rekening door het Deensche stoomschip 
„Hara ld" , terwijl vier rtoouseehepsn, voor eigen reke
ning te New-Vork naar Rotterdam lieluden, ann 
haar adres kwamen. Aan bruto uitvraebten wenl 
ontvangen f 338 ,227, aan bruto retourvrachten 
ƒ 9 0 4 , 8 9 7 en aan bruto passagegelden ' 3 5 1 , 6 0 0 . 
Naar New-Vork werden vervoerd ongeveer 20,000 
tons goederen, van New-York ruim 00,000 tons. 
Het geheele aantal in 1879 vervoerde personen was 
4927 , als 795 knjuits- en 4132 tussclieiideks[>assa-
giers. Het bruto overschot der exploitatie WILS dit 
jaar f 423,419 tegen / '349,840 in 1878. Na ver
schillende afschrijvingen en beschikkingen werd het 

dividend op 5 pCt. bepaald. 
— Op het Museum tier Vereeniging voorgeschie

denis en kunst alhier boven de Beurs zijn twee groote 
tafercelen vau nieuw Delftsch aardewerk tentoonge
steld. Zij zijn vervaardigd in tie fabriek van den 
heer Joost Thooft te Delft, op bestelling van Z. D. H . 
tien regeerenden Groothertog van Saksen Weimar 
Eisenach. De tafereelen zijn geschilderd in rocaille-
stijl , iu overeenstemming met de zaal , waar ze boven 
de schoorsteenmantels geplaatst zullen wonlen. De 
boogie is p.m. 2 en een kwart meter en de breedte 
van ieder bijna anderhalve meter. In breede lijsten 
zijn de litinlschapjieu gevat. De teekening is voor-
IrclTelijk, de liehainleling zeer artistiek. De kleur is 
fraai, ofschoon iu de schaduwpartijen wel wat blauw. 
Voortgaande iu dezen Irani en bij volmaking vnn bet 
meer bijzonder mdustrieele gedeelte, mag de heer 
J. Thooft verwachten, dat hij 'leze kunstnijverheid 
tot nieuwen bloei en luister zul brengen , om welke 
Dellt eenmaal door ganse li Europa beroemd was. 

— Tot chef-machinist voor den polder Prins-Alexnn-
der bij Krnlingeu is uit 150 sollicitanten benoemd de 
beer J . vun Vark. 

s - H o r t o g e n b o s c h De eerste openbare ver
knoping vun aan deel der geslechte vestiiiggiomlen, 
tot een Oppervlakte van 23UO bl*., heeft tleze week 
plaats gevonden en wel in strooken vnn 1 meter 
breedte, waardoor tie koopen onder zekere l>epalingen 
de faculteit hadden tot den geboden eenheidsprijs tie 
door hen verlangde front lengte in een veelvoud vun 
1 M . t e bekomen* Op den adJM worden 47strooken, 
groot 1222 M s . , tegen f 4 , er, de jierceelcn 48— 
1 1 4 , groot 1138 W., tegen f 3.20 per M 3 . ver
kocht. 

Naar men w i l , zal op het asratbadoeldB gedeelte 
een lakmoesliibrjek op uitgebreide schaal worden op
gericht eu zullen op het overige gedeelte, dut dooi
de Bossche Bouwmaatschappij is aangekocht, arbeiders
woningen gebouwd wonlen. 

— Het Vaderland schrijft: 
»[n weerwil van de mededeeling der Regeering, 

dat plans gemankt worden tot opening tier Oude 
Maas eu sluiting der Heerewnurdsche Overlaat, heb
ban de ingelanden vau de polders «Van der Eigen 
c m . " bij den Bosch, groot 3000 hektare, besloten 
aan itlXSngomial — kosten ruim 3 ton — op te 
lichten; daardoor zullen die polders steeds tegen 1 
Mei geheel droog kiiuueii liggen. 

Op de plans der Regeering, die door het ge
vallen besluit niet in tie band gewerkt wonlen, had 
men dit legen, dat ze eerst over 12 ii 15 jaren 
uitgevoerd zouden zijn. 211 stemmen waren opge
komen; het l.i'-lmt werd met 10 stemmen meerder
heid genomen. Namens bet Rijk stemde tic ontvanger 
der registratie met 2 stemmen tegen. De adviseur 
tier polders was de ingenieur Nierstrasz tc 's IJosch." 

Nijmegen. De veiling van een gedeelte der ge
slechte vestingwerken, beslaande een opjiervlakte 
van 11840 M ' bouwterrein, beeft opgebracht de 
som van ƒ 7 0 , 7 4 8 , ut gemiddeld ƒ 0 . 5 0 per M 1 . 
E r was minder kooplust dan op de voorgaande vei
l ing , waarvan de reilen waarschijnlijk moet gezocht 
wonlen in de omsiandigheid , dat er nog veel bouw
terrein ouder den hamer gebracht zal wonlen. 

Deventer. In een vergadering vnn aandeclhou-
ders in de «Koninklijke Deventer Tapijtlabriek" is 
het dividend over 1879 op ƒ 1 0 4 per aandeel van 
/*1280 bepaald, oveivenkomende met 1 2 | 3 / J 8 percent. 

Delft. Het dividend der hier gevestigde »Neder-
landacbc Gist- en SpWtuaOAbriek" — directeur ds 
heer .1. C. van Marken — is over 1879 vastgesteld 
oj' ƒ 2 4 4 per aandeel. 

Bolsward. De Gemeenteraad heeft met alge
meene stemmen tot architect benoemd den heer H. 
II. Poederbacil te Nieuwbuhien. Met den benoemde 
stond op de aanbeveling de heer P. van der Werft* 
tc Buitenpost. 

Zeist. Op Ü, 7 cn 8 Augustus zul alhier een 
bloemententoonstelling gehouden worden. De rege-
lingscommissii' bestaat uit de boeren E . J. Voute, 
.1. A . van Ghesel Grolhe en M . Schoonman. 

Aankondiifiiiiren van 
Maandag, IV April. 

r i r i ' i ' l i i . te II i i i i ' i i . vanwege dr waterschappen V'uil-
kop. De Knorst rn Wulven, in De («ddrrschc Bloem: 
pere. 1. het maken der gebouwen, perc. 2. het leveren en 
stellen tier werktuiglijke inrichting, beuootligd voor het te 
stichten stoomgemaal voor die waterschuiten. 

'--Uiige, te II',, uren. door bet ministerie vuil Witte r-
staat enz., aan bet gebouw van bet prov. bestuur: liet 
'ever n verwerken van stortsteoii t Ie koppen der 
beitje lloorusclie hoofden aan den Ouileliooruscheii zee
dijk. Burning /'25.000. 

BOMS, te 1 si uren, door den directeur der nrtillerie-
sta|Md- eu con-tiintieiii;iguzijneii: de levering van ver
schillende materialen, (Zie no. 15). 

l'ranrker, te \2 uren, door deu burgemeester: bet 
gedeeltelijk uifiovecrcii, vernieuwen eu Vergrooten der 
boeienhui/ing en schuur, thans brwoninl door H. vuu tier 
Velde. Ir Tjerk weenl. 

Vilagr , tc 1 uur, door burg. en weth.: het afbreken 
vau een geitouw op liet Kerkplein: het bouwen van hulp-
lokalen bij de 11. B, S. voor meisjes in de Wagenstraat: 
bel bouw er school met uudervvijzri-swomug en 
gymnastieklokaal aan de Duinstraat te S:heveiiingi>ii. 

Kampen . te 1 uur. door het gei iiteliesliinr: lo. bet 
leveren eu leggen van straatklinkers; 2o. itlem van (jue-
nastk n en gele Goudsche IJ>r Ik linkers; :jo. het maken 
van klinkorhestiuliug eu trottoirs. 

Vur.trrdi.rn, Ir l ' , ' , uren. tloor de Holl. Uzeren-sponr-
wegmaatsdiappij (vertiieuwitigsr. N.-II. Stsspvv», in Bet 
Vosje: de levering van: bestek 171». 1UK) stalen spoorstaven 
met het ht-noodigde verhiiiilingsij/er eu liuakboulrn: bo-
stek 180. 500 eiken- eu 500 grenenhouten dwarsliggers en 
3 stellen eikenhouten voor wiss,-Is; ln-stek 181. i0gegoten-
stalen pmitstukkeu: In-stek 182. 20 stel stalen tongtVwe-
Wegingen. 

t'trerht, te 2 uren. tloor dr maatschappij tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aan het centraal bureau: het ver
breeden van een gedeelte van het placement, liet le
ven-u en verwerken van ballast bet opbreken rn leggen 
van sporen eu va balveu wissel en het verrichten 
van bijkomende werken, ten behoeve van bet gcineen-
schapjM'hjk station Zutfen. Burning f 18.060. 

Applngrdam, te 1 uren. tloor gecoinin. uit hel hoofd
bestuur van bet waterschap Fivrlitigno. in het lintei 
Kvei-s: bet aiunveercu van de draaibrug met uanhnon-n. 
teu westen van Appiiigc.luiu, eu het daarvoor in de plaats 
houwen eener nieuwe draaibrug, benevens det maken 
eener hulpbrug. Aanw. te 10 nren. 

Miirrgcsirl , te 4 uren. iltMir het gemeeiiteliestuiir: 
hi-l bouwen van eene school mei ondcrwijzi-rswoning aid. 

« . ro l l ingen, te 8 uren. dom- den architect J. Maris, 
ill liet logement lintje: liet grooteudeels afbreken en 
wederopbouwen vau bet buis van .1. Bniugers. B'-ereslruat 
hoek koudegat. Hilj. inz. bij J. Brongers uiterlijk te 

Oud» nuile i bet vet lengen van eene schuur enz. voor 
B. vau dn- Veen. aldaar. 

Ilfn-ilag , SO April. 
Berken waude, te 10 uren. door burg. en wetb.: het 

bouwen eener schoul met on.lcrw ijzerswoning en het ver
richten van eenige daarmee iu verhand slaande werken. 

Kaplazljl, te 11 uren. dtNir het dijksbestuur der V'ijf-
ileeleii-Zeedijki-ii-biiiueiidijks: de gewone werken aau de 
zeeweringen vun dit waterschap voor 18H0, in vi-rschil-
lande perceelen, 

l)e Werken, te 11 uren. tloor de architecten .1, A. 
Vonk Jr. en l l . Iliilwerda. bij W. de Pender: het bouwen 
van t lil. .-inmeelfabriek. Bilj. mz. IU April. 

Ouderkerk n,d AniMtel, te I-'uren, dnuT hflt boStllUI 
tier ilroogmakerij van bet zuidelijk gedeelte des Middel-
polders, in bel logement l'uunleiihiirg: liestek A, lo. het 
herstellen van deu duiker achter den stoomwater len; 
2u. bet maken van 5 bouten bruggen over de Hing vaart 
en in ile Droogmakerij; In-stek II. lo. het verwijden en 
Verdiepen der tochten, Ba hel maken der wegen eu op
ritten voor de bruggen en iu de Droogmakerij, lnl. der 
aar< le weiken hu den opzichter J. Aiinart in de Droog
makerij, uabij ileii stoom watermolen, te Nieuwer-A instel. 

« e l f t , te 12 uren. door den directeur der artill rie-
stajH-l- en ciinstnictiemngu/ijiieii: tie levering van vor-
sclulleiide materialen (Zie no. 15). 

Leeuwarden , te I uur. door bet ministerie VUU wa
terstaat, aan bet gebouw van bel prov. bestuur: bet ver
richten van werken aan den st nu.inleidenden 'lam op 
de Pollen, vóór Harlingen. Kaming / 77.500. 

l trei'ht, te 1 uur. door de maut schappij tot expl. vau 
Staatsspoorwegen, aau het centraalbureau: bet maken 
van een gein etst-ld en put voor de watcrhezorgiiig op bej 
g uscliappelijk statui) Zulten. 

Utrecht, te 2 uren. door de maatschappij tol expl. vau 
Staatsspoorwegen, aau het Cent raaf bun-au : het afbreken 
van een wachtershuisje en het bouwen vat ne wachters-
woning aau den overweg bij kilometerpaal 2.7121 tusschen 
Breda en Uilze-Rijeu. Kaming ƒ.1050. 

Aalat, te 5 uren. door het pulilerliestiiur: de levering 
van p. ui. 18(1 SP grint op de wegen. 

Amsterdam, door den architect ,1. |(. Wijnstok, iu 
Hotel-Centraal. I*riiis-Hendrikkadr: het IMUIWCII van een 
pel veel. met onderstuk en luwen woningen, up een terrein 
1 'ahnstraat 50. aldaar. 

Warnadag , SI April. 
» " « f f . te II uren. door het ministerie vun water

staat enz.: tie uitvoering van baggerwerk op bet b ten-
deel tier Nieuwe-Mri-wede. gedeellelijk tloor middel vuu 
Rijks-stoombaggervaartuigeii, met de bedietiing en het 
onderhoud daarvan tut : ! l Maart '81. Kaming ƒ 157.410. 
(Her besteding.) 

'a-Hage, te 11 uren, door bet ministerie van water
staat 'enz.: hel doen van eenige werken aan het geitouw 
gen. «het Stadhouderlijk Kwartier", te 's-llage. itainmg 

4mi.ti-rdi.iii. te 11 ureu, tloor tien commandant tier 
marine: ln. het makeu van kaaimuren. Bo, (Herbett) bet 
gedeeltelijk vernieuwen dei' bedekking eu dakramen vun 
tie kappen nos. 5 en li op 's Kijks werf aldaar. 

Oiiderdi-nduiri, le 11 uren, m het wateiscliupshuis 
vnn llunsingou: het hei-stellen van tie gemetselde buiten-
vleugels der sluis te Zoutkamp en het maken van eiken 
paal liclieiing. 

Vluarillitgfu , | i - 12 uren. tloor het geuiiviiletiestuiir: 
het dempen eu met riolen leggen van eenige slooten iu 
de gemeente. 
^ Lemmer, door bet watei-schnp Zeven-Grieteiiijeii-eii-

Statl-Slixiteii: het verhoogen en verzwaren vau den zeedijk 
ten oosten Leuisterhoi'k, over de lengte van LOOtl M. 
Itiiiniiig ƒ124.000. 

vUrkiim aan W. en T. Boei-sma. op het bouwterrein: 
de levering vau het benoodigde zand tol ophooging van 
hel boiiwlein-iu van S. II. Haags ma. aldaar. 

Kunderdug , Tt April. 
Iliventer. te 10 uren. tloor bet ti. K. [.uiiH'hiaal 

kerkbestuur vau deu II. Lebuinus; het afbreken vnn l»e-
staaude woonhuizen en het vergrooten van liet K. K. St.-
Juzefsgesticht auu den boek tier Iliel-TiMieiisteeg, Aauw. 
21 April. H 

AoiMi-rdum , te 11 uren. iuiu 's Kijks werf: de levering 
van lo. 176.000 KG. Noonkeken- eu Bo. iu.ooo KO, hav 
liaanschen hennep. 

Willemsoord, te l l uren, door de directie der marine: 
eenige werkzaamheden tot herstelling van dc strutlokalen 
onder rn achter ds honfdwiu-ht tier uiariniei-s. aldaar. 
Aanw. 20 eu 21 April, te 10 uren. 

Am*trrdam, te 12 uren. door het bestuur van deu 
Amsterduinmerpolder. iu De Eensgezindheid: het zuiver 
onder-pmliel-brengen en t<»t grintweg maken van de 
klei- en veenwegen iu dien polder, ter gexameiilijke lengte 
vun utnstreeks 'Jiisu M , benevens bet maken vuu eeue 

houten brug OVOT de Molentocht naluj het sttvimgemiuil. 
enz. Aanw, D.I April, te III ureu. 

Iluitrli-m. le 2'/, uren. door hel ministerie vnn water
staat enz., aan bet gebouw vun hel prov. best •; het 
heiNtellei verlM'teren van 's Kijks zeewerken op Wie-
ringen. Raming /'12.400. 

Kaalte, dnor'A. S. Scbaafsuia: liet stukadoren der 
stLtioiisgeliouwi-n I lei noo. Kaalte en Nijverdal. 

Vrijdag. S3 April.' 
Middelburg, te 10 uren. door het ministerie van wa

terstaat enz., aau hel gebouw van hel prov. bestuur: het 
bestralen van ' gedeelte berm weg langs ht-t kanaal 
door Walcheren tnsocheu West-Soubiir en Vlissingen. 
benevens het makeu van ren sti -u duiker onder gen. 
weg. Riming ƒ 12.20(1. 

Bergambat In . te 10 ureu. door dijkgraaf en I i -
radeii van ile Kriuipenerwaard. in bet gemeentehuis: lo. 
het gewoon onderhoud dei dijken, kaden eu neervoeten 
of buitenbennen van Kriiiipcnerw-uunl. begh nde even 
be len S»-hoon hoven, nntlei Id-rgunihncht. lungs de Lek. 
Merwetle en l.lsel. lot het einde van de ge/egde waard; 
alsmede het maken van steenglooiingen onder de ge
meenten Bergambacht. Lekkerkerk. Krimpen en Ouder
kerk a/d IJsel. l i lep.ik en Haastrecht: 2o. de levering 
vau ongev ' .'IfiOO \ | • grint. 

Handel, aan de Tacozijl. te 11 uren. door bet dijksl..-
stuiir van bet wateiNcban de Zrveii-lirirtcuiji-u-oii'-Stud-
Blootsn, tan huize vun tien kastelein K. Bouwhuis: het 
maken van paal-, aard- en kap werken, kistvullingen en 
bet leveren van zinksteeii, stro. ijsbont, ruz. ten 
dienste vnn genm I wateisH-hap. HestekKen verkrijgbaar 
ter secretarie vun genoemd waterschap te Lemmer. 

imsierdiiiii. le 12 uren. door het comité ter evange
lisatie Ie IJmuiden. iu De Koude I uw: bet houwen van 

gebouw voor kerk. school eu woning, op eeu afge
bakend terrein le IJmuiden. Aanw. 20 April, te 12 uren, 
door deu architect W. Hamei-, te Amsterdam. 

K » » l l r . te 12 uren. floor bet miuisterie van water
staat enz., aan l n l gebouw vau bel prov. bestuur: lo. 
bel maken van nieuwe en herstellen van liestaamle paal-
l'i-gels langs dr Waiineperv.-ensche eu (iielbooriische 
wegen. Kaming r'-HKM): 2o. het bouwen van 2 sluis-
kneclitswoiungeu hij ili- nieuwe ^huisluis te Zwartsluis. 
Kaming ƒ (1800. 

Ilengelaa, le 12 uren. bij Wed. Verg •; lo. vanwege 
0. Dikkei> en Co.: de houw vau eeu fabrieksgebouw op 
eeu terrein aau il.-n Langelerdijk; 2o. vanwege H. van 
H. tuiten: h.-t houwen v, u M |,.»i|gel,ouw in :l lokalen. 
nabij de gymiuistiekschool uldaur. bil. bij den architect 
.1. Moll. Aauw. te 0 ureu, 

Kalterdam, te ureu. iu de cnnsistoriekiuiier der 
1.'hr. tieref. gemeente in de Ilovenjei-straat: het stichten 
van een schoolgebouw met onderwijzeis-woniiig o| n 
terrein uan de Kievitstraat. aldaar, lnl. hij de aivhitecten 
VoorhiM'v We.-Menburg. Maiuitssiraat 1-1. Aanw. te 
l i l ureu. 

Leeuwarden, te 1 uur. door het prov. bestuur: het 
opruimen van ondiepten uit eenige kanalen en vaarwa
ters, in onderhoud en beheer bij de pniv. Friesland, iu 
14 pencelen. Aanw.: pen*. II en' 14. 10 April; pen-. 10 
en II. 21) April. 

Zwolle, te 2 uren. in de Hliitensocieteit: bet bouwen 
eener rustieke veranda vun p. ui. 250 M 1 oppervlakte. Iul. 
luj den architect s. .1, l l . Trooster B.Hz. Aanw. 21 April, 
te 2 uren. 

Zalerdag, 24 April. 
Leiden, te 11 un-n. in bet geiuehuteau: het heistellen 

van stallen en riolen te Leiden. Raining ' IIHHI. 
Wammela. te 11 uren. door burg. en weth. van Heil-

naanleradeel: tie aanleg tot kunstweg van ilen zongen. 
I gedijk. tot tien grintweg ouder Schiiniegoutuin, ter 
lengte van p. ui. «20 M. Iul. bij den opzichter S. vau 
Veen. te S|iaiuiuiu. Aanw. 2-i April, le 11 uren. 

VV I ( on. r> o in te U uren. door burg. en weth. van 
Woiwraibid: lo. het verwisselen van de buitendeuren in 
de zeesluis te Makkiuu: 2o. het vervaugrii vau dr brug 
l . ' D ahiu.-n diN>r eeu dam: 3o. hei sti,hten van een 
overdekking op d stverz; Iplaats te Witmai-suu:. 

Leldrn . te 12 ureu. iu het Remt landshuis van Kijn-
l;uid: lo. de levering vnn verscliilleude lioiilwaren. iu 'J 
pargsj lo, nl t.tti 'lijks- en wi-giiiaterialeu. ui i jx-rc.'. 
Ho. hel schoonhouden vun vaarten en kanalen, iu 4 perc 

Mijdrecht, te 12 uren. door burg, eu weth.: liet 
restaiireeren van den dorpsion-u en eenig schilder- eu 
iH-bangeiswerk iu het raadhuis. Aanw, 21 April, le 11 

f t • naka r i te 12 un-n. door bet g entebestuur: ne 
maken van i-ene fundeering eu eenige andere wi 
voor een nieuwen gashouder aan de gasfabriek te K 
ker. Inl. bij den architect A. Ilieiiui-sen Tr.N.si. te S k 
Aanw. 20 April, le 11 uren. 

SEwalte. te 1 uur. tloor burg. en weth.: lo. het demp 
en rioleeren der kolk bij deu tuin der familie lleerkei 
00, hel make ner walU-s. Iioenng bij de nieuwe llav. 
brug. Aanw. 20 April, te 10 uren. 

Vrijenban, te 2 uren. door het gem tebestuur. in 
het raadhuis: het bouwen van een school voor KO km I. 
en . i nderwijzei-swoning. Aanw. eu inl. hij II. S b e l 
ling A/.. te Dellt. tussih.ii r, en 0 nut dis avonds. 

Haflas. te :l uren. door Wed. .1. Bruins, bij .1. l-'aber 
bet afbreken vnn 2 woonhuizen en daarvoor ill tie plaat 
bouweu eener aieuwe bebmaing. Aanw. te l uur. 

'«-Ilage. door In-t ministerie vau koloniën: de lev. 
vuu laiUl.") riem papier, voor den dienst in Nederl.-Indie 

« • i i n l . i t -'« tprll. 
Arnemulden, te 10 iiivn. iloor burg. eu weth.: di 

levering vau 70 M' oiiileihoud-gi uit. 
Helder, te II ureu, u i ï ivo l i : bet maken van 

kantine op bet voorplein van de urtillei iekazerne aldaar 
Kaming ,'8000. 

Ii.llt, te 12 uren. door den directeur der artillerie 
stl|M>l- en tonsiru, tiemaga/ipien: de levering vau ItHUMll 
KG. niessingplaat, dik U.002.1 M.. ten hehiH-ve vau den 
dienst iu Nedrrl.-hi.lie. over '81. 

Amntcrdam. le 12 uren. door burg. en wetb.: In 
leveren vun Meonkoleii. teu beh.«ve v , u i de si.tomvv.-rk 
tujgen der gemeente, vun Mei '80 28 Febr. '81. 

'a-Hage, te 1 uur. dom burg. en weth.: het leveren eu 
stellen vun eenige meubelen ten dienste der nieuwe 
waurschoul aan de Koningstraat 

llln-dug, S7 April 
••llagr, te 11 uren. door bet ministerie van mar 

bet maken van eene lichtwuchterswoniug op Marken, 
dau aankleve van dien. Aanw. 2.1 April, te l uur. 

'•-Ilugr, ti' 1 uur, door het mllÜSterie van linauc 
het driejarig onderhoud van-, benevens eenige herstellingen 
aan bet geitouw vau bet kantoor vau de hvjiothekeu ei 
bet kadaster te 's-Bosch. Anuw. 20 April, tê 11 ureu. 

*a-Hage, te 1 uur. door het ministerie van j iMit ie: he 
OJpricnten van een gebouw VOOT bel kantongerecht tl 
Apeldoorn. Aanw, 24 April, te .1 uren. Raming ƒ 13 400. 

Wreekt. te 2 uren. door de manisch, tot expl. 
Staatss|>Hirwegeu. aan het cent raai bureau: bet ouder 
tien van- en liet tloen vnu eenige herstellingen aan dt 
bouwen, kunstwerken, inrichtingen en verdere werken, 
met uitzondering tier wissels eu sporen, behoorenui 
bet griueeiischajiprlijk station L'trecht. 

Kljmrgen, te 2 uren. in het gestnbt: h.-t verrichten 
van bet stukadoor- eu witterswerï iu het t).-H.-gasihui-

•udwaude, te fl uren. bij den uiliiiiiiistni-reu.l kerk 
voogd T. D. Fet-iistra: het bouwen van eene rousistoiic 
kamer. Aanw. 24 April, te 10 ureu, 

VAariMdag, Sk April. 
Amalerdam, te Jl u r e » , inhei iliirctiegrbouw tl. 

marine: dr levering bij de directie der marine le Helle 
voetsluis van o, u.: gemaakt ijzerwerk: rood koper n 
staven eu draad; ko|<er iu bladen eu pijiM-n: koperei 
spijkeiN euz.: ijzeren spijker-s; j£w Isclie spijkei-s; kninie 
rueii; gereedschappen; vijlen; machinekamerlH'hoefteii 
afval vuu katoenen garens; gus-coke; Kngrlsche schaal-
kolen; snu-ekolen; verfvvan-u; I Kvit; steen; kalken 
zand; vlugge.toek; ijzeren hallast. 

's-Hage, te 12 un-n. door het ministerie van wat 
stuut enz.: lo. bet maken vnu de laiidhoofdeu eu piilei" 
van tie brug over tie llciicderi-Mervvede Ir ItaaiihiM'k. Iul-
bij den eerstaanw. mg ur |„ .1, Kes|M-i-s. telloiinch 
Aanw. 1» en 20 April, te | | l „ren. Raming / 081.000: 
Iu. bet buggerwnk tot ouderbtnid van de vaargeul in -k' 
Koningshaven Ie Rotteiilum, tusscl fe kilometerruai-i' 
132 eu 1.11. Aanw. 24 A|iril. Kaming ƒ0 .12 per M ' . 

t'trerht. te 12 un-n. door dijkgraaf en hoogheemraden 
van den I-ekdijk-llovrnduius. aim het Lekdijkhuis: br' 
verhoogen eu verzwaren van d.-u unorder Lekdijk-lkwen-
duins, vuu Auiei-uiigen tot nau het Klaphek, met SOOS]* 

u-houi-ciide werken, lnl. bij den ingenieur F. G. Wen-
X kaïiieraar van den L.-K.. tfl Schalkwijk. AattW. 20 
'',-j'i, te 11 aren. 

•„•I ls l .uxi i . te 1 uur. door burg. en weth.: lo. bet 
,1,1,-iilen der school in de Piet-Hehistruiit; 2o. id vun 
,. voor gewoon lager onderwas iu den Grot ndaal, met 
, levering vau eenig schoolauieublemeut. Aauw. 2.1 
.„jl. te 10 uren. 

Dandrrdag, ! • April. 
4rnhrm. te 1 uur. door den burgemeester: hetdemjien 

, gedeelte van de Stadslicck. en daarmee in ver-
,.m) staande werken. Aanw. 22 April, te y l ' , uren. 

VrIJdaK, 99 April. 
•-Reach, te 10',, ureu. OOOT het uiiinslerie vnn wa-

,,staat enz., aan bet gelmuw van bet DTOV, bestuur: lo. 
verbreeiling der begrinling en bestrating van een ge-
.|tr onderhouw dtT Zuid-Willemsvaart in NiK>ifi-Brubaut. 

iiiiing f7200; 2o. het verrichten vau buitengewone her-
[ellingen aan de schipbrug over de Maas bij ll.-del. Itamiiig 
4.-i00; lo. bet heistellen vun winterschade aan tien 
uks-grooteil weg le kl. no. 8. van 's-lloscli nnar (irave. 

iauiing ƒ5000. Aanw. van allen 24 April. 
•ingen. te 12 aren, door het prov. bestuur: t<*-

„•t plaatsen van een dukdalf binnen de buiteiisluts van 
!,.( I'eiii-kuiiaul te Farmsum; 2o. het veniienvveii vun 
„.[ tolhuis hij de Poliert, aau den weg van Groningen 

Stroobns; .'b>. het verhoogen en verzwaren vun 
/eitlijk teu noordwesten van Delfzijl, over eene lengte 
1200 SI., aanvang len bij deu l)ost|>oldenip<l.jk. 

' \ - I I IW. 21 April. 
Seatrrdag, 1 Mei. 

Oeventrr, te 10 uren, d.n>r burg. ru wrth.: dr bouw 
-iii een o|K>iil>air s»hool voor 420 kin-lm-n. Aanw. 20 
Anril. t«' l ' / , urrn. 

«hMhleri-n. 1e 12 uren. door Mr. \an der H-.-p van 
lloi'htcren, op het Roogliuis: het ver.liep.-n of baggeren 

li gedeelte Sltxdl leid iep. lang Sb >'ij den 
; l, hitect \ \ van tier If vil . . V t!i i i ingn. Vaiw li» 
April. Ie 10'/, uren. te beginnen nnn hel Schuilhok. 

iMkwer t , do..r In-t g nteliestuur: de levering van 
S0 stère riviergrint. 

Maandag, 3 Mei. 
'n-llage, te l l | r , uren. door hel ministerie vun water-

staal enz... aan bet gelxiliw van het prov. bestuur: hel 
herstellen van buitengewone storm- en wiulerscbade aan 
,|e st.-eiedi-.iiug van den Oii.lelaiid-sben Z lijk. aan de 
iuidzij.lt- van (loeder le. Aanw. 28 April. Kaming ƒ8580. 

Wageningen. Ie 12 uren. di-r den nrchitect I». Gevs-
lH'.-k Moleiiiiai (te Arnhem), in De Wereld : de verUniwing 
van 2 In-eren hui zen e ne burgerwoning, in «Ie Ifo-ig-
stiaat aldaar. Aanw. I Mei. te I ) uren. 

llliMdng. I Mei. 
Leeuwarden, te l uur. >I'«>r bet ministerie van wa

terstaat enz. uan h.-t geitouw van bet pniv. bestuur: het 
vernieuwen van de ophaalbrug over de Coii.pugnnnsvuart 
„, de traverse te Heerenveen. Aanw. 28 April en I Mei. 
Kaming ƒ.1200, 

WeenHdag. ft Mei. 
•sisSUVg, te 10 «ren, in bel Hof (b-lria: bet v.-rbe-

i.ien van de "arnizoen-inliriiieno aldaar, Kiuiung ƒ 8000. 
-Ilage. te 11 uren. door het ministerie van water

staat enz.: het verrichten van eenige verfwerken aau de 
| ntdsgebouwen te 's-Hage. Aanw. I Mei. Kaming / « » 2 7 . 

-Ilage. te l i uren. dom' bet ministerie van vvater-
sia.il en/.: I". het onderhoud der weiken behoorende tot 
d- lei.laiiuneii in het Zwols.be.hep. met de verlichting en 
afbnkeiiiug ged- I jaar. Kaming ƒ 27.000; 2o. h.-t maken 
u n 10 dwórakribbeii onder de gemeente Beteren, langs 
den linkeroever van den Neiler-ltiin. tusschen de kilome
terraaien 26 en 28. Raming / 20.500. Aanw. vau IR-HI.-

Veendam , door de directie .Ier Groninger Tramway-
uiaalsi bappij. in De lu ie : bet leggen der sporen, wissels 
,.„/. v dè lijn Zui.lbro.-k -Veendam Wildervank. 

Ilanderdag, « Mrl. 
Haarlem, te 2'/, men. duur bet ministerie van water-

MSal euz.. aan he) ge W van bet prov. bestuur; liet 
driejarig onderhoud van bet Tieiihoveiisclie kanaal in 
(iooilan.l gein- HilveiMim. Aanw. I Mei. Kaming ./ ülK). 

Vrijdag, 7 Mei. 
Middelburg, Ie 10 men. d.«'i het ministerie van wa

terstaat enz., aan liet gebouw van In-t prov. bestuur: liet 
maken van t paalregel met re ing werk voor de 
siiati.-slnis van Wak 'heren in den westelijken huveiidijk 
vnu dr buitenhaven Ir Veere. Aanw. 1 en .1 Mei. Kaming 
t HUilwl. 

' Zwolle, te 12 uren. door bet ministerie van water-
-t.iat enz., aan bet gebouw van het prov. bestuur: bet 
iiêiNtellen der buitengewone winterschade aan de Itijks-
nvierwerkeii Op SchoUsnd. AiUiw. 20 April. Kaming 

" Mrhuilenburg (bij Iliudel.Mipen). in het ('ontributiehuis 
van Wij.nb,it-.-radei-ls,. a, Contributie-zeedijken: In. te 
Hl ureu: bet verin-.gen en ver/waren van deu Nieuw-
I Icrdirii tusschen II. b n en Work lang 140 SI.. 
met de noodige iWiisl uitingen aan den I l-Merilljk. overal) 
M leifte: 2... te 11 uren: bel maken en hei-stellen vnn 
eeuige iK'.voolen bei-, steen- en aardewerk aan de zee
weringen tin Contributie: lo. te 12 men: <ie levering van 
•o Noniilsch grenen |uk>n. lung 51 d.M.. 200 Sl. eiken 

•'..tiling, /waar 10 a 21 c.M.. 100 SI. idem. zwaar 8 a 17 
,\1 7IHI Sl. grenen planken, zwaar 4 a .10 , SL. 300 SI. 
vuivii dito. zwaar 3'/, a 25 cM.. 2IH) L. wrak. in 4 perc, 
150 stère grint. 2WI stuks 5 heklogrnius rongen. 800 stuks 
125 grams dito. Aauw. vnn sub lo. 5 Mei, te 10 uren. 

Weenadag , SS Mei 
'••Ilage te 12 uien. door bel ministerie van water-

staal enz., len dienst r Staatss -w.: lo. bet ...aken 
vm werken tot uitbreiding van het station Zwolle. Iul. 
hij .lei. hoofdingenieur I- Zwolle. Aan»'. 4 en 5 Mei. te 
11 ureu. Raming f342.200: Bo. bet maken vaneen.-ver-

i.-«wb' ;;f

t'. i i.v' v1 ^ ' V . . 1 1 J A.'r*. •̂ ViV.̂ v̂/,M w ' ï , iV-.*r i*jr» .̂ï r-
dl-.alsl'hijf.'V,n,'u-smitiiige verdere bijkomend-we. ken 
o,, het -'.H-.l.-ren-tutioi. iu de MaiUnetlan.leii te pinster-
dun. tri. b.'b.M-v- van den s,,Mtrweg Nieuw •p-A.n-
stenlam. Aauw. 4 en 5 Mei. t e i l ure... Uam.ng J .0..1INI. 

VHage', te M uren. door bet iitnii-l-riu vau water
staat enz.: lo- bet verricl.tei, van herstc l.ugi l . ver
niel i wang.-n aan de Uijks-riviei w.-rken op .Ie ll..\eu-,v],i.i-. 

het onderhoud van 1 Juli '80 -30 J....I 81. „, 
iM'ic Vauvv. 8 St i . Kaming: IM-IV. I ./ ll.OaO: perc 2 

.'lOf'): , U " . S / 81.K.: , M - I V . 4/15,000; , - i v . 5 ƒ 22.0.H»; 
-2o, idem van idem aau .Ie ltnks-.iv.ervverken op ,l.-u 
(leiders, he-f.ls.-l. t hel onderhoud van 1 Juli 80—30 
hmi '81 in 3 IM-IV. Aanw. 5 eu 8 Mei. Raming: | N T C . 

7 l f l l 2 0 , - . r ! 2 /-1Ö.730; P » 3 ƒ 15.700. 
's Haêe te 11 'neli. ÉMfe het ministerie van water

staat .rn/.''de verbOUW van hat mliii>t»'rie van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid. 

Ilanderdag, IS Mei. 
Hein . le 12 uien, dm. de commissie van beheer over 

il • verbele. ru begritltr wegen onder de gein.-enten De 
her Maasland. Bi.f-vaii-Deltl eu Slaardiiigei-Auibacht. m 
II. it' Bolk: het vijfjarig onderhoud van die wegen, ter 
lengte van 21.718 »• i» ' l " ' , v ' 

Ulo-dag SN Mei. 
Hoorn U' 12 men. in bet lokaal Hel Park: bet IMUI-

vt'u vin 'eene kerk met toren op liet terrein van de ver-
li.indé i;,.iotekerk. Iul. bij den architect-ingenieur l ' . 
Muvsken. lc Amstenlam. 

• p later te bepalen datum. 
Leeuwarden, door de Ver iging De Harmonie: h.-t 

houwen vu. II concertzaal ,»et_s«,-iete.tsg,.»s«,w. opeen 
terrein achter het paleis van Justitie, aldaar, reekeuuigen 

inzag. m h,j den architect II. R. Btostl F*. 

van 
Zutfen. 1 April: bet nmoveeren van een perceel in de 

Ben kerst mat en wederopUiuweii tot winkelhuis, ouder 
beheer van den architect I'. J. de Bruin; ingekomen 3 

lï!'Langenberg, te Zutfni. ƒ 
•f R. Hamer. » klom ; » 
A. W. Welsing, • "'«-in ' 

^Hehngen. 3 April : het tot grintweg maken vun een 
g.-dreltr van -len Tolkerdijk, laug 1045 sir. M.. enz.; mge-

n II bilj.. uls : • . 
I'. Molenaar, »'* ferbugowaanl, ƒ 2800 
N. Ilaaiblok, ." Wiennyeii, » « 4 7 

te Kol hom, f 2080 
* Schagen, » 2C1S 
• Schoorl, » 2488 
>. Kol bon i, -i 243B 
it Schagen, • 24-15 
« St.-Maarten, I 23V5 
» Bergen, l 2.-148 
- Dirksboni, H 2231 
« Zijpe, » 1788 

A. Kwantis. 
W. Schreu.ler. 
S. Blom, 
J. Shreiiilers, 
k. Blom. 
P. Franketiboud, 
J, Oldenburg, 
.1. Klerk. 
P. Klok. 
gegund. 

Weeap, C April: het doen van vernieuwingen en her
stellingen aan bruggen rn hese berm werk met bijbelio..-
reud verfwerk. bet mnkeu vun eene nieuwe walbeschnei-
iug eu eeuige bestrating en pleisterwerk; ingekomen 3 
hilj.. als: 
,[. Vree. te Weesp, ƒ 1871 
J. C. van Gijn, » idem l 1830 
l i . Vernaaien, » idem » i»70 

Bergen-ap-3Eeem, 7 April: de levering van 100.000 
Qitenast keien, retour hes, halfvlak bebakt; iugekoineu 5 
bilj.. uls: 
O. VV. Slelzer. te (iiiuieken. ƒ8212. 
KIOIH ru Van Limburgh. » Koltrrdum. • 8107.53 
J. F. v. d. Goor, » Waalwijk, » 7050. 
A. Davervrldt » Wouw, • 7878. 
I'. L, Assrlbergs. » Bergeii-ofi-Z.»oin. » 7"07. 

Waarde, 8 A | i i i l : bet herstel, de vi-ruiriivving ru bel 
onderhoud tot 3D April '81. van de aarde-, rijs-, kram- en 
steenglooiingweiken aan de waterkeeriug van bet water
schap Waarde; ingek. 12 hilj., als: 
W. Itiiigbout. te Hontenisse, ƒ 12,000 
J. Filis " Vlissingen. •> 11.548 
L. van I W i n g , » Hrninisse. » 11.350 
O. v. d. II.Mift. » Neuzen, » 11.300 
A. van Popering. » Bruinisse, •» 11,1(10 
1'. .1. Visser. , Hansweert. > 11.151 
J. Verkuijl Uuakkelaar. - Vlissing » 10.877 
.1. Lens. - 's-Heer-Arendsk.. « 10,408 
('. de Wilde. » Kalteinlijke. » 10,140 

Botter, » Bi Hand-Bat b. « 0.030 
B. K. v. tl. Brink, » Krabbendijkr. « 0.805 
1». J. van Kemortel Nz... - Hoiiteuiss.-. * ü.770 

Waiibrugge, 8 April: het maken eener opeiib, siboul; 
ingekomen 8 bilj.. als: 
.1. .1. (iiihloiuonil. t>- llillegoni. ƒ lfi.600 
A. vau Wieringen, " Aarl.i.nlerveeu. « 10,015 
A. C. VerpliH-gh, " W nugge, 15.WH» 

' Koudekerk, 
Bodegraven, 

i Woiibiiigge, 
> itlem 
i itlem 

15.037 
lr». iM) 
15.435 
l.i.v:.r. 
18,040 

W. van Ingen, 
I'. van Vlirt, 
D. vau Essen, 
W. Boot. 
g.-guud. 

Vhaa i taa rd . 8 April: bel bouwen van 4 oven ït vonders 
of batten over plaals wijken, uitinonilenile iu lu-t Oranje
kanaal; miuste iuschr. was M. Weertiuaii. te Koevenlen, 
voor ƒ SOM 

Haïoward, 8 April: lo, bet maken van een ktili-lweg 
van Wons naar Pingjum. ingek. 10 bilj.. uls: 
l i . Bianfa. te Kksjuorra, ƒ20,804 
D. Algera. » idem « 24.780 
A. S. Wiggerts en I'. Kauipuiuii. « Hiii.lel.Mipeii. » £1.440 
E. l i . Hempenius, . Bolswanl. .. 22.020 
II. Lanu tsuia. » idem >> 22.7W) 
W. T . v. d. Veer, » Mai-sum. i 21.775 
G SL Dijkstra, * Cornwerd, " 21.580 
P.W.-stra (.-Aluinen K. W.-stra. « Kiuiswerd, » ltf,490 
T. M. kingiir... i tlmlebildtzijl. I I8.B0O 
H. II,„-(zei. » Miiiuerlsgu. » 17.U8U 
gegund. 

2o. bet maken van piiiifH-n en bescboeiingeii ten dienste 
vun dien weg: minste inschr. was II. I.ammeit-ma, te 
Bolsward. voor / IU40. 

M-llagi', 0 April: het houwei lier loodl tot berging 
van telegnuifuiaterieel le Nij gen: ingek. 0 bilj.. als; 
('. W. de Vos. te 's-lluge, ƒ 12.500 
,1. A. Giesing eu D. Sem link. •• Nijmegen. • 11.850 
('. F. Kvkelen. » idem » 11,100 
N, Klaus. Dordrecht » I0.4y8 
A. KI.M.ts. • 's-Hage, . 10.448 
A. T. (>|isoiiier, » Nijmegen, -i 'J.UOO 
.1. T. Kerkhoir. « iilem n 0.850 
A. Beuming, » id.-m » l».7(IH 
F. Stn-eiland. » Sliedrecht • 0.703 

KIjMMlJk. 0 April: bet uiuovrereii en vernieuwen van 
den achtervvaterloop van den molen van den Broek|ioliler 

Ier Rijswijk: steen: Pb. Boiueijn. Ie Nootdorp, ƒ033 ; 
hout: A. Konwaar .lz.. te Vrijenban, ƒ730. 

Amaterdam, 0 April: bet graal- en heiwerk der fun
damenten voor eene school met ilirecteiusi- eu onderwij-
zerswoniug uan de Studboutlei-skaile, voor de Vereeniging 
van den H. Vincentius van Paulo, onder beheer van den 
nivbitect A. C. Blevs: ingek. 11 bilj.. als: 
W. Vei-sluis, te Amsterdam. ƒ 8087 
s. Heken, » idem l 8840 

,1. ptslma. » idem » 8300 
W. Weslerbof. » Weesp, « 8044 
J. Poot » Amstenlam, » 7043 
K. Lakeiiian, " itlem » 7888 
II. .1. Meekers. » idem » 7883 
L. Vlasuuin. » idem » 7807 
.1. Bx-kbtilts. . idem » 7744 
J. S. booneuburg en Slaks. » itlem l T M 
I'. Sli'Minenharg eu Co., « idem l W l 
J. P. t'ornrlissrii. » idem » 0587 
B. JanSBU, » id'-m • 6200 
geguud. 

Helvelrt, 10 April: het aanleggen van den klinkerweg 
in den Gijzel aldaar, lang 1100 SL; ingek. 6 bilj.. nis: 
.1. vau KI!I|M'I, le Tilburg. ƒ NOS 
L. l ' lei.x. - Helvoirt, » 81)80 
A. de I uw. » l'romvoirt, » 8854 
I'. H. de Dekker. » Kuip.4, » BBN 
J. V. Schonk. « Oisterwijk. » 8Ö50 
II. .1. Dekker-, • Haard wijk. i 8674 

Anmtrrdam. 10 April: lo. het éénjarig onderhoud der 
werken aldaar, 2o. idem der kazeinegeboiiwen: ininsle 
inschr. was .1. ('. van Dijck. no. 1 voor ƒ" IVI&VI. no. 2 voor 
ƒ 545'J. 

Uetenter, 10 April: h.-t éénjarig onderhoud der ku-
/.eniegehoiiwi-ii enz. aldaar; minste inschr. was A. Keher-
we& te Deventer, voor ƒ4207. 

Waerdcn , lt) April: bet éénjarig onderhoud der wer
ken en kazernegebouweii te Woerden rn Ir Wirrikrr-
sibaiis; minste iuschr. was .1. .1. SS'elsink. te Woerden, 
voor /' 2515. 

L e l d e n , 10 April; Jlo. het tV-ujarig oii.lerlioud van de 
kuzerucgi-houwen euz.: ingek. 0 bdj.. uls: 
Verhaar. te Irfiden. ƒ 8300. 
('. Alkeiunde, * NiMinlwijk, I 8247. 
Schimmel. i Leiden, i 8181.81 
W. A. van Lith. « idem « 8000. 
Van der Drift. I idem » 7843. 
Pb. Verbruggen, » Wadtliuksveen. « "832. 
A. Kktots, » 's-Hage, « 777*1. 
S. vau la-euwen. « la-ideu. » "40'J. 
A. Kessennur, « idem » 7308. 

2-i. eeue verving vau kazernegebouweu aldaar; iugek. 
8 bilj.. als: 
SI. F. vau Vriesland. te s-Hage. ƒ 3:W8. 
0. MeilM-rgen, » Zwolle, « 333.1.13 
J. f. Gerritsen, * I W h t , I 3200. 
De Leur, .. idem » 3277, 
J. F. Klees. „r's-Hage. . 3248. 
L v. d. Drift, «Leiden, - 3237. 
M. M Kijsvogel. » Ibtttenlam, * 314V. 
1'. Mark-, , Leiden. • 3140. 

Breda, 10 April: lo. het éénjarig onderhoud van «Ie 
kazernegetmuweii enz.: ingek. 6 bilj.. als: 
J. A. Mol. te Breda. / 8500 
p. .1. vau Glabheek. » idem l 8380 
.1. Slol. i idem I 8107 
A. V, d. Heiden, • idem ' H155 
(', J. Marijneii, . itlem I 8110 
Raming » 8150 

2o. het éénjarig onderhoud van de werken der Kon. 
Mil. Academie; ingek. 6 hilj., als: 
l_\ J. Marijneil, te Breda, / 0820 
J. A. SItd. i i.lem - flMN) 
,|. Slol. » idem «510 
J. Srh.M'11 makers, idem •> «405 
P. J. vuil Glahbcrk. i idem I 048U 
Baiuiug » 6600 

Haa r l em, 12 April: bet éénjarig onderhoud tier wer
ken, kuzrn II-gr bon wr II rn/..; minste inschr. was Van Velt-
huvsen. tS Haarlem, voor ƒ7570. 

'•-Ilage, 12 April: lo,'lu-t uitdiepen van eeu gedeelte 
van den lloIluuilsche-I.lsel; eeuige inschr. was Sl. van 
Kees, te Sliedrecht. v.Mir ƒ2271. 

2o. bet leveren eu iubaugeii vun 2 paar deuren iu de 
schutsluis bij bet BijksstiMiiiigi-inaal te Steenenboek: 
minste iuschr. was I). Broekman, te Hanliiiksveld, voor 
f 450Ü. 

Middelburg, (12 April: het veranderen van de school 
voor meisjes op de llanngplaat- in erne middelbare school 
voor meisje*, hel bij In ui wen van één schoollokaal en/..: 
ingekomen 3 bilj.. uls: 
W. P. vun Page. tc Middelburg. f 11.07-1 
P. Krijger. • idem « 11,4-10 
H. P. v. d. Ree, idem « 11.287 
gegund. 

* i io lwlJk , 12 April: bet reemistrureren van bet Iwveu-
M'hepr.id-siiMiiugemaal te Gouderak tot een voor directe 
waterontlasting disir middel van hevelceutrifugaalponipen; 
ingek. 0 bilj.. uls: 
('. P. W. D.-ssiiig. te Gouda. ƒ 47.780 
I'. v. d. Wiel. • Dubbeldam. » 30.400 
.1. v. d. Vlugt Dordrecht, » 36.780 
,1, Smit VIL Sl wijk, » 34.000 
Ph. Verbruggen. - Wadilinbsvern. >• 31.300 
t. v. tl- Brij. » BoskiMip, i 33.087 

Delft. 12 Aprilt voor tie onderscheidene leveranties ann 
"lerie-stajiel- en const 

brij vers 
•le artilli 
iiisclirij' 

A. te 

i|H-l- en constructlemagazijui-ii wai 

perc. 720 KG. bruin tuigltiler: A. Wessels. te 
l.'tnsbt, u ƒ1.84 (M-r KG. 

2.- nerc. 1IXKI KG. idem: dezelfde, u f 1.84 per KG. 
Tïe • 210 KG. grauw kalfsleder: dezrlldr, ii ƒ 2.78 

per KG. 
B. Ir |M'iv. 125.000 KG. grove steenkolen. Ro.-i-s.-b.-: 

Wed. Slijidiell en Zn., te Kriui|M-u a/d Lek. ii ƒ8.51 (M-r 
1000 KG. 

2e pi-rc. 125.0OU KG. dito: dezelfde, a ƒ 0.22 per 1000 KG. 
3e it 200.000 KO. lijm- steenkolen. K-terse he (inu-

chiiiekoleii): Coomans en Co.. te llotterdam. binnen Delft 
/ 0.511. buiten / 0.70 per 11)00 KG. 

4e perc, 200.000 KG. dito: Musion en Co., te Dordrecht, 
a /"0.47 per I0l»0 KG. 

'5e (teiv. 2O0.000 KG. dito: C. C.wmans eu Co.. ü ƒ6.60 
per looo KB. 

0o pere. 170.0(10 KG. fijne steenkolen. Koerscbe tsmee-
koleui: Wed. Mi|iiliell en Zn,, n ƒ0.85 per 100 KG. 

7e perc. 170.000 KG. dito: dezelfden, binnen a ƒ 6 . 8 : 1 . 
buiten a ƒ7.44 per 1 KG. 

8e pere. 170.000 K(i. gietkoke. lingels, he: A. Zeil.'keus. 
te Delft, a ''27.50 [«-r 1000 KG. 

('. It- peiv. A. II. Hamburger, te l'trecht: 4000 kilo 
n-eiivv zink in blokken a y*2fi.5(l |M-I 100 KG. 

2e [.ere. W. Beniet en Co., le Amsterdam: 7000 KG. 
bandijzer n /' 11.12. 4001) KG, plaatijzer n /'11.12. 40.000 
KG. stualij/i-r a ƒ11.12. alles | H-r 1Ö0 kilo.' 

Leeuwarden, 12 April: bel maken vat 11.- klmk.-r-
bestrating in de litiuit te Winhini. over eene lengte van 
p. in. 418 M.: iiiinste inschr. was II. II. Hoekstra, te 
Leeuwarden, voor ƒ3200. 

AiiiHterdani . 12 April: hel verbouwen van 4)iligentia". 
111 tie Kalveistraal. lol magazijn vau ameublementen, voor 
rekening van II. F. Jansen eu Zonen, ouder beheer van 
tien ingt-iiieiu-architect A. L. van Getuit: gegund aan 
Gebr. Van Berk te Amsterdam, voor ƒ 18.240. 

Kulue rwa ld , 11 April: bet afbreken en wederopbou
wen der schril Oisteiiule Butuerwold: iugek. 5 bil)., nis: 
.1. Iloulon. te De Wijk. ƒ 8805. 
H. Ti r. Mep|M'l. 8(1 Ui. 
.1. Iltteii. • idem l 8274. 
H. G. de Wit. » RiiineiwoM. » 7803.32 
.1, G. Smil.le Gz.. 1 idem • >';:,. |s 

klaaawaal, 13 April : het driejarig onderhoud van 
circa 27.000 SL lengte grintwegen in tie linkse bewaard; 
ingek. 5 bilj., 
t'. de, lire > llardinksvclil. 

• 's-GmveuderJ, 
Klaaswaal. 
Wcstuiaas. 
Il.irilinksv.-lil. 

f :t'.i'.is 

• M09 
3480 

M. N.iaktge/toren. 
P. Hakker. 
T. vun Loo, 

Vogel, 
(H-r Jaar. 

AnierNfaart, 13 April: lo. bet éénjarig onderhoud der 
knzernegelMiuvveii enz. aldaar: minste inselir. was G. Prins, 
le Amersfoort, voor ƒ 7»>80. 

2o. idem der werken iu de Grcbbe-linic ru de linie in 
dr Neder-Betiiwe: minsle iuschr. was .1. II. Doks, te 
AmersfiMirt. voor ƒ4300. 

SI rare, 13 April: bet éénjarig onderhoud der kazernen 
enz. aldaar; minste inschr. was |,. Abels, te Grave, voor 
ƒ 1716. 

I.orlm bioi 13 April: h.-t maken vau een bomvrij 
wachthuis in de batterij op den s|M*>rw.-g Dordrecht -Kist. 
uabi| den Diefdtjk ; ingek. 8 blij., als: 
I'. v. d. SL-ij.len Cz... te Hardinksveld. 

Keutie. 11 Woinlrit hein. 
G la. 
Sliedrecht. 
Sl. -eiiwtjk. 
Kot ten lam. 
Dordrecht. 
Honswijk. 

/' C.5.U(MI 
1 04.280 
. (12.IMI0 
• 01.400 
1 5'.).H(HI 
« 50.747 
» 50.f.48 
1 B 1,900 

-rfwerkeii aan gebouw 

aVC. 1 

-5 ƒ 1000.05. 

G. Toorm li.-t. 
L. Kalis. 
.1. Smit VIL 
A. vuu Zeist. 
J. J. vuu Sl 111-1 laiII. 
N. vuu Haaien, 

Kntlrrdam. 1-1 April: 
bruggen enz., in 5 (.ere.: 

M. Niessmg en II. .1. v. .1. Buigt. Ie Rotterd; 
f90k%gPK perc 2 /'3802.45. perc, 4 / 5450.50: 

M. II. Kvsvog.-I. 'le Bottenlnui. [.ere. I /' 1860.3». perc. 
3 ƒ 2.124.31. (N-rc. 4 / 3214.00. perc. 5 f 2147.80: 

G. Schippers, te Charlois. pen. 1 ƒ H181.80: 
W. K I M Mie 11 burg. te Vluurdiiigen. |M>IY. 1 f 2030: 
P. Groeiiewegeii.teKottenlum. |M-i-c. I -5 /' 1843. /"27»4. 

/'2020. /'32hK. /"26U5; 
J. C. W. Shel l en Zn., te Boltenlani. | M T C . 2—5 ƒ3178. 

ƒ2232. ƒ3548. ƒ2644: 
J. L. de Groot, Ie Rotterdum, peiv. 2 /'2832. perc. 3 

/' 2126: 
Nagtegaal enCleton. te Kottenlam. | M - I V . 1 ƒ 1600. perc 

2 ƒ3443. perc. 4 ƒ3523: 
A. J. Pontier. te Rotterdam, pere. 

/'2847.71. ƒ IOSÜ.08. / 3525.'.lli, ƒ2643.86: 
V. d. I^uir en Bakker eu II. T. Sinmaiis en Zn,, te Rot-

tenfaiu. [M-rc. 2 ƒ4050. perc. 3 /'2735, perc. 5 ƒ 3455. 
Anmterdam. 14 April: tie levering van verschillende 

materialen, ten behoeve van tie directie der marine: 
minste inschr. waren voor de volg.-n.lt- jieiveelen : 

Wagenschot enz. (aantal hischijjveiN 5i; Kiiidhoven en 
Zn., te Zwolle, ƒ12.10. 

N'uordsclie houtwaren (4): C. en A. Kost. te Amster
dam, ƒ 1727.50. 

Grenen balk-. Nautische- eu Pruisische tleleil (2): II. 
.1. Pbkttt en Co.. te S'hiedaiu. ƒ0712.50. 

Grenen ribben, sclintnt. ii latten (8): A. Vos Bz... te 
Helder, ƒ 1807. 

Vuren delen (4): B. Loos en Zn., te Blokzijl, ƒ2700. 
Dennen rihhen en schroutein4): Kindhov n Zn., ƒ788, 
h'jM-ii- en liiidelioiit (5): G. tie Goederen, te Linscho-

t.n. ƒ42011. 
I'ok-en hnlletieel I (5): II .1. Schilt,-. Uselstein. ƒ1430. 
Gemaakt ijzerwerk (II): C. Willeinsz. le Amstenlam. 

ƒ .VJ4.75. 
MiM-rhouteii (8): K. S. Stokvis en Zn., te Botterdam. 

ƒ .-.07.80. 
koiier iu bladen eu pij|wn (8): A. de Heus en Zn., idem. 

f 4213,08. 
Gee|ko|.er in staven en draad (6): L. .1, Knthoven en Co.. 

le 's-Huge. /' 517.68. 
Koperen spijkers (5): I.. J. Knthoven en Co., ƒ320. 
Tin <7c l i . .1. Nijkerk. te Amsterdaui. ƒ2037.81». 
Zink in bladen en spijkers (»): A. D. Hamburger, te 

Lirecht. /"8085. 
IJzeren' spijker- d l ) : C. Willeu.sz. /'1180,50. 
hraiiicrijeu 1 I O 1 : D, S. M. Kalker. nl (2072.10. 
Gorecilscliappcni 11): Sleijjesen H.iw.-ler. idem. f\ 2s\yfi. 
Muehiue-kuinerhehoeft.-ti (8)l K. S. Stekvis en Zn., ƒ426. 
Afvul van kat. «enen garens (6): Slaat-bappij nlle Slaas". 

te Delfshav.-ii. /1620. 
Gascoke f!); O. C. Kollf. te Aiustei.lam. f 740. 
Houtskolen t4i: K. A. Struve. te idem. /' 1»W8. 
Pek (3|; Shaver en Comp. te Gouda. ./ 583. 
Verfwaren (5): II. I-'. Korthals en Co.. te Amsterdam, 

f 4041.46. 

Loodwit (5): W.-d. HondnrlT. Blocb eu Bract, te Schoon
hoven. ƒ8110.40. 

Ziukverf I3I: Surie en Lingeinun. te Amsterdam, ƒ808. 
Halfwit glas i2): L. Masion. te Dordnvht, ƒ010.50. 
Lederen stllillToepen (2): (iebr. I'iakke, te Fibergen, 

ƒ 3842.80. 
Wit eu geteenl touwwerk (2): VV. ile Gniijter, te Lek

kerkerk. ƒ 3762.10. 
Moscovische teer (3): Brums en Cbleubroek. le Aiu-lei-

,1 n,i • 4040.01. 
Vlliggetloek (2): Vun llartrop en Zn., le l.ei.len. ƒ1801. 
Duigen eu b.<.|emstukk.-n (3): J. VV. II, Wijntjes, ie 

Amsterdam, ƒ4600. 
Vuren duigen en boilem-iukken (TM: Pitlo eu Lngeuiun. 

idem. ƒ2385.50. 
Houten hoepels(5): G. Kojiiirii. te Nieuwediep, ƒ128.1.60. 
Riemen (3): Wed. 11. C, Fevns en Zn., te Aiustenfillil, 

ƒ 2045. 
IJzeren ballast (6): Van SJKIII en V. d. Heuvel, te Alk

maar. ƒ 540(1. 
IJzeren kisten vinn- vette waren eu dito olieketels (3i: 

D. Wolbei-, te A -stoort, ƒ337.80. 
Fvrrilork: ingek. 3 bilj.. als: 

.1. van DOOTVII en Co.. le Krommenie. ƒ 10,560 
S. 1'lanteydt • idem 1 10,110 
P. l l . kaars Sypesteyn, » Idem •> 10,200 

Kollrrdam, 14 April: het maken vau een vaste brug. 
vanguig van tie Balkfiihriig: ingek. 0 bilj.. a l - : 

te NieiiwenliiMirn, ƒ 7* B. de Wiienf, te Nieuwenhoorn,' ƒ7800 
P. Boete K.Az., <• Alblassenlam. » 77ÜO 
II . Dalhiiisen, „ Kampen. » 7000 
A. van Zelsi. ,1 Rottenluiu. - 6086 
.1. C. M. Schelf Az.. » idem » 6870 
P. (i. Winters. Krulingen. » 670» 
L. Westiiiuas. ,) Strijen. " 6700 
S, M Tusseun-iji-r Jr.. •> Rottenlum, » 6487 
P. A. A. van Reg orter. 1 idem 1 6400 

XV i'-i in..a- 14 April: het onderboiitl van den grint
weg vau den Korenmolen van Klaaswaal tot nnn de 
llorp-slrant te Mijiisheereulnnif. viMir 2 jaren en 8 maan
den; ingek. 4 bilj. uls: 
P. L. deu Ihwjru. te Huidillksveltl. ƒ 21H7 
.1. de Vree. - itlem " 1»65 
I'. .1. Kluit, » Mijnshi-erenlanil. •> 1800 
A. Maat,-,,. 1 Klaaswaal. 184S 

Harderwijk. 14 April : bel lx 111 wen vau .1 retortoveus 
bij de gasfabriek op tfe daarvoor aangelegde fundamenten ; 
ingek. 2 bilj.. als: 

G, Hendrik-en. ƒ 1480 
.1. D. Kaaijen. 1 1140 

Urirt. 15 April: het vcrv.H-ron cn verplanten van 10,000 
br,~ riet langs li.-t strand van llelllaud; miuste insein, was 
.1. A. V'reiigilenhil. te MonsU-r, vo.tr ƒ540. 

i;raiilngrii. 15 April: lo. lu-t leuren vnn p. ut, 5lH> 
SL lengte ruwe N;iuiuschc vloe1-.11: minste ins.hr. wus P. 
H. Boi-st. le Groningen, voor ƒ1.15 per M. 

2o. bet leveren vun eenigr gegoten-ijzerwaren: minsle 
inschr. waren Engelmaan en Vun Stiruui. le Kampen, 
voor ƒ S09. 

t'lret-lit. 15 April: lo. het éénjarig onderhond vau de 
kazernegi-honweii enz. te Utrecht; minste inschr. was II, 
I man-, le Ctrecbt. voor ƒ5315. 

2o. idem vim de werki-n te l'tn-cht en omliggende 
forten: minst.- iuschr. wus .1, van Stralen Wz.. te l trecht, 
voor ƒ tlOUü. 

3o. idem van de Werken te Honswijk en Vreeswijk en 
4.1. vau de werken te Wijk-InpDuur-Iede: minste inschr. 
was .1. Hu nevel,!, te Vreeswijk; resp. voor ƒ l»44 en ƒ12411. 

Helder. 15 April: het graven van ufwalei ingslooteii op 
Tessel: ingek, 8 bilj.. als; 
A. Kaplem. te fkirsing.-i hm n. ƒ 9000 
Pluvier. H Tessel. V0UO 
W. Hilleiiius. „ idem • 8500 
W. de Jong. - Helder, i 8400 
S. Blom, I llarsing.-ihoin, 1 784» 
Gilljes. • Helder. • >iui 
Oebr. Moorman, » idem 1 7800 
Schreuder, S. Imgeu, » 771» 

Haarlem. 15 April: bel houwen eener bergplaats vuur 
liet archief anil- eu het verrichten van eenige werken in 
liet gebOUW V U U het jil'OV. IH'SIUUI' V U U NiKilil-lfiilluilil : 
minste iuschr. was C VV. de Vos. te'--Hage. voor ƒ25.100. 

Zullen 15 April: hel amoveeren vuu 13 woningen uan 
• le Slel.it.mteeg en deu Berkelsiiigel. het upI,,togen v.tu 
liet terrein eu In-t wederopbouwen van 10 arheiilei-swo-
iiiiigen. onder IM-IUH-I* van uen architect D. hijsen; ingek. 
10 bd|.. al-: 
II. W. Iloiiwes. le Zutfen, ƒ 24.650 
G. .1. K.H.r.li-iunti. H idem '•• 23.816 
J. A. Gurvelluk. I idem 1 21.2(H) 
11 v. i l . Velde, » idem 22.346 
.1. ff. Hamer, idem • 2I.0V0 
G. J. GiiMilers. » id 1 21.WH 
II. Langenherg. I idem 1 21.868 
G. K.-rknieijer. itlem 21.508 
L Nijl.ind. idem „ 21.503 
W. Diterwijk en Zn.. » itlsm «'21.518 

Verviila; der Berichten en Medeiteeliiî en. 
It I N N E N L A N D. 

's-Gravenhage De kunstschilder C. Bisschop 
is door den Grontbertog vun Saveu-Wrinini-Kisriiacli 
benoemd tot ridder der orde van deu Witten Valk 
lste klasse. 

Rotterdam. Den I Tulen dezer maand beeft de 
eerste gewone jaarlijkse he vergadering vun aandeel
houders der Rolterilaiiische Tram wegmaatschappij 
plaats gehad. Aan het daarin uitgebracht verslag 
van ilc werkzaamheden over 1870 ontleenen wij hel 
volgende: 

De tramweg heeft gekost f 10001:), benevens 
f 15,425 wegens verschillende daartoe behoorende 
bijwerken, a t /00 le samen f 183,038, Er zijn iu 
dat jaar gekocht 150 [laarden, waarvan verkocht en 
gestorven 15, zoodat er op ; i l |)eceinl»er waren 1H5, 
te zamen ter waarde van f 72,133 of f 534.31 per 
paard. Op de vier lijnen, die op verschillendetijnen 
van dat jaar 111 exploitatie werden gebracht, zijn ver
voerd 678,918 personen tegen gewone betaling en 
2.'i3,Ü71 bij abonnement, te zamen 012,189, en 
wel in 1.10,980 ritten, uitmakende gemiddeld 6.8 
personen per rit. De opbrengst vuu dat vervoer was 
ƒ 96,593. 

G r o n i n g e n De voorwaanleu, tloor tien Gemeen
teraad verbonden aan tie concessie, die nun tie hoe
ren De Brouwer en Lebajgue te Brussel is verkend 
voor den aanleg vau eeu paardeusp mrweg in tleze 
gemeente, zijn tloor de concessionarissen aangeno
men, cn er is alle hoop, dat reeds dezen zomer de 
tramway voor het verkeer zal worden opengesteld. 
Het zul daarbij ongetwijfeld velen genoegen doen te 
vernemen , dut tie lleerenweg iu den aanleg liegivjM-u 
zal wonlen, wat , gelijk men zich zul herinneren, 
aanvankelijk niet in hel voornemen lag. 

V E It II E T E R I N G. 

In hot stuk over de St.-Gutharil-tunnel, opge
nomen in De Opmerker van '.i April N " . 14, zijn 
eenige fouten ingoilopan, n.1.: 

Kolom 1 regel 20 en 27 van bovenstaat-
ca , moet zijn iBuuea*. 

Kolom 1 regel 5 en 4 van omlen» 
j van Zwitserland en Italië ieder '•' - Mand 

20 milli'Hïii francs bijdroegen, moe) t\ti\: •waarvan 
' tZwiteerland 15 , eu Italia en Duatsehfauhl ieder ilO 
I millioen francs liijdi ' 
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 17 April 1880. 

In het staatje in kolom 2 moeten de eenheids
prijzen als volgt worden gelezen : 

54.4 jwnd sterling 
101.0 * » 

10. shilling 
2.9 .. 
2.27 |x>nd sterling 

13.38 shilling 
1.21 pond sterling 

Kolom 2 regel 18 tot 15 van onderen moet ge
lezen wonlen als volgt: 

•Het bovenste boorgat kwam'overeen met het hoog
ste gedeelte van de tunnel, en de verwijding in de 
breedte en naar beneden werd daarnaar bepaald.'' 

De totalen in het aerate staatje van kolom 3 moeten 
gelezen worden: 

2001.4 in plaats van 2635.4 
2210. i» i • 8165,7 

A D V E R T E N T I É N 
bestemd voor Dc 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 < i i i « r - : i V O I K ] Baenjsem a w e u n 
worden adve r t en t i én voor het eerstvolgend nom
mer aangenomen. 

Advertenties. 
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 f 13400. 

Op Dingsdag den 27 April 1880, des namiddags 
ten een ure, zal in een der lokalen van bet Ministerie 
van Justitie, op den Korten Vijverberg te *s Gra-
venhage, bij enkele inschrijving worden aanbesteed: 

Het oprigten van een gebouw voor het 
Kantongeregt te Apeldoorn. 

Met bestek en de teekeningen liggen ter in/age te 
's-Gravenhage in een der lokalen van het Ministerie 
van Justitie in de Nobelstraat en op den Korten 
Vijverberg. 

Die stukken zijn voorts op franco aanvrage te be
komen aan bovengenoemde lokalen en op het Raad
huis der gemeente Apeldoorn. 

Inlichtingen worden gegeven dooi- den Ingenieur-
Architect vour de Gevangenissen en Regtsgebouwen 
J. F. HETZELAAR te ' l Gravenhage. 

Aanwijzing zal worden gedaan op Zaturdag 24 
Apr i l 1880 des namiddags ten 3 uur, op het ter
rein waarop het gebouw moet wonlen opgetrokken. 

He Minister vun Justitie, 
'iGravenhage, Voor den Minister, 

den 13 Apri l 1880. De Secretaris-Generaal, 
C L A X T . 

A A N B E S T E D I N G . 
Vrijdag den %9** Apri l 1880, 's namiddags ten 

twee ure, zal in het raadhuis van Vrijenban wor
den aanbesteed: 

het Bouwen van een School, voor 
tachtig kinderen, en een Onderwij
zerswoning. 

De inschrijvingsbiljetten moeten vóór of op Don
derdag, vóór twee uur des namiddags, 22 Apr i l 
1880 , vrachtvrij, worden besorgd in een bus, ge
plaatst ter secretarie der gemeente Vrijenban, 

Bestek en teekeningen zijn, tegen betaling vnn 
drie gulden, te verkrijgen ter genoemde secretarie. 
De aannemers, die aanwijzing en inlichtingen wen
schen te ontvangen, hebben zich te wenden tot den 
Heer B. S C H E L L I N G A z . , Geer N ' . 20 te Delft, 
tusschen vijf en zes uur des avonds. 

Vrijenban, 2 Apri l 1880. 
De liurr/cmccster, 

C. D. VREEDE. 
De Secretaris, 

I L V A N W O E R D E N . 

A A N B E S T E D I N G . 
Dc B U R G E M E E S T E R dor Kanemix AHX11EM 

ia! o|> Donderdag 29 A]JIÏ I 1880, 's namiddags i uur, 
i» l..-t iijnniluur ton CciuirnMiiii»-aanbesteden: 

Het dempen van een gedeelte van de 
Stadsbeek en daarmede in verband 
staande werken. 

Aanwijzing Donderdag 22 Apri l a. s. voorm. 9 1 / , 
uur, bureau Publieke Werken; bestekken tegen be
taling ter Secivitarie verkrijgbaar. 

D0UGLAS-P0MPEN7 
G e g a l v a n i s e e r d g e v l o c h t e n 

ASPHALT-DAKPAPIER enz. 
tegen »>or billijke prijzen 

I N II E T M A (1 A Z 1.1 N V A N 

LOUIS N A G E L , A 

CALQUEERLINNEN 
de beste kwaliteit, aan eene zijde mat, expres-
selijk met mijne t inna gewaarmerkt, verkrijgbaar iu 
n " van 24 Yard» (22 Meter) tar breedte van 

0.77 A I . , 0.96 M . . 1.10 M . 
Puike Kwaliteit dubbele O L U P H . W H A T M A N 
laatete fabriekaat. 

Alle Horten Pnptrr menu fit, en Cellqurrr-
/ " ' / • ' " "it de fabriek van t « I I I . s< i i l . i : i 
« I I K i l d S t H f i M , l . . n a r e n , verkrijgbaar 

•or de fabrieksprijzen In ilc 

fijnen van Teekenbehoeften voor Bouw-

" O O H H K te UTRECHT. 
ö02 en 503. 

E E N J O X G M E X S C H , die gedurende ruim 2 jaar 
zijn opleiding in liet vak der bouwkunde van een 
Ingenieur-Architect genoten beeft en tevens practiseh 
werkzaam is geweest, zoekt zoo sjioeilig mogelijk 
plaatsing als ONDER-OPZICHTER bij een be
langrijk bouwwerk, of als OPZICHTER bij een 
leerzaam werk van kleineren omvang, haar vermeer
dering van praetische kennis op den voorgrond 
slaat, is hij met klein salaris tevreden. Inlichtingen 
omtrent zijn persoon cn werk zijn te bekomen. Hierop 
reflcctecrende, gelieve men zich te adresseeren bü den 
Hookhniiilclaar 0 . B R O U W E R tc Deventer' mot 
franco blieven onder letters V. O. 

KENNISGEVING. 
B U R G E M E E S T E R r.s W E T H O U D E R S der ge-

meente Utrecht, brengen ter algemeene kennis dat 
tie Gemeenteraad in zijne vergadering van 22 Maart 
1880 heeft besloten, om opnieuw de gelegenheid 
open te stellen tot het bekomen eener voorloopige 
cn definitieve concessie voor den aanleg en exploitatie 
eener drinkwaterleiding iu deze Gemeente, des noo
dig onder wijziging der daarvoor bij raadsbesluit van 
28 Februarij 1879 vastgestelde voorwaarden, die 
tegen betaling van 25 cents per exemplaar verkrijg
baar zijn gesteld ter Secretarie (afdeeling Finantienj en 
bij de Boekhandelaren J . G. V A N T E R V E E N E N Z N . 
te Utrecht. 

Zij die naar de bedoelde concessie wenschen mede 
te dingen , gelieven hunne aanvragen daartoe aan 
Burgemeester cn Wethouders met vrachtvrije brieven 
in te zenden vóór den 1»'*n Junij 18S0. 

Utrecht. 23 Maart 1880. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd: 

De Secretaris, ]h Burgemeester. 
DE W A T T E V I L L E , W . R . B O E R 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
Op Dingsdag den 97**" Apri l 1880 , des namid

dags ten 2 me, aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatssjtyoivvegen bij tie 
Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n°. 203. 
Het onderhouden van- en het doen van 

eenige herstellingen aan de gebou
wen, kunstwerken, inrichtingen en 
verdere werken, met uitzondering 
der wissels en sporen, behoorende 
tot het gemeenschappelijk station 
Utrecht. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, vol
gens ij 55 van het bestek. 

Het bestek ligt van den 15 d™ Apri l 1880 ter 
lezing aan het Centraal bureau bij de Moreelse Laan 
en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur le ' j Bosch 
en is op franco aanvraag op gemelde plaatsen te 
bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Sectie-Inge
nieur voornoemd. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden den 
2 2 , " B Apri l 1880 des voormiddags half elf ure. 

Utrecht, den 14' 1 '" April 1880. 

Openbare Aanbesteding. 
RURGE.MEESTER KN W E T H O U D E R S Oer ge

meente AMSTERDAM zullen op Maandag 26 
April 1880, U: 12 uren des middags, op het Raad
huis, iu het o|«mbaar bij enkele iiiscbrijving doen 
aanbesteden: 

Het leveren van S T E E N K O L E N , ten 
behoeve van de Stoomwerktuigen der 
Gemeente, van Mei 1880 tot uit» 
Februari 1881. 

De voorwaanlen dezer Aanliesleding zijn uitslui
tend te verkrijgen ter Drukkerij der Gemeente leien 
betaling van fOAS. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden ten 
Kantore van den Stails-Ingoniriir, Kamer no. 'J2, op 
het Raadhuis, des ochtends van 10—12 ure. 

Burgemeester cn Wethouders voornoemt!, 
.Imsterdam, VAN' T I E N H O V E N . 

10 Apr i l 1880. De Secretaris, 
D E N E U E V I I . L E . 

De «URGEMEESTEH en W E T H O U D E R S van 
DE VENTER, zullen in bei Raadhui., op Zaturdag 
den laten Mei 1880, ,1e» voormiddag* te 10 uur 
A A N B E S T E D E N : 

Den bouw van eene openbare school 
voor 420 kinderen. 

Bestakken met tekeningen zullen Ier Secretarie 
verkrijgbaar zijn tegen betaling van / 2.60 per 
exemplaar. 

Aanwijzing op het Raadhuis, den iSsten April 
1880 , <les namiddags te halt twee uur. 

Details ter visie in liet Raadhuis. 
De Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

H. R. V A N MA R L E . 
De Secretaris, 

A. J . II O U C K . 
Deventer, 12 Apr i l 18S0. 

COMMISSARISSEN E.v NOTAREEËN der Her
vormde Gemeente te Hoorn cn B U R G E M E E S T E R 
n W E T H O U D E R S der Gemeente Hoorn, zijn voor
in m vis Inj enkel: ms-lrgmni m het openbaar S U 
te besteden; 

Het bouwen van eene K E R K met TO
K E N op het terrein van de verbran
de Groote Kerk, op den 18 Mei 1880. 
'8 middags te twaalf uur, in het lo
kaal .Het Park" aldaar. 

Het bestek met teekeningen is van a l 27 Apr i l 
verkrijgbaar bij dc Hoek handelaars V E R M A N D E ZO-
N E N le Hoorn, voor den prijs van Drie Gulden. 

De teekeningen met délails liggen ter visie in bet 
Lokaal .Ier aanl>c»tediiig. Nadere inlichtingen sgn 
Ui verkrijgen bij den H I S T (;, M U I J S K E N , Arcb i -
teet-lngeniciir, Stadhouderskade 19 , Amsterdam. 

FABRIEK DE HOLLANDSCHE IJSSE 
D E J O M t t H & C°. 

Civiel-ingenieurs 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 bout-
ijzemuistructie, volgens eigen . y s t e i n , geschikt voor elke diepte en opbrengst van 150 tot 2000 M> i 
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 , 

:n 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 . t r u c t i ë n enz •teen-

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 

VAL DES TRAVERS, 
geeft berigt dat door baar tot eenige A G E N T E N voor de 

y^'^ verkoop van ASPHALT i n brooden zijn aangesteld: 

F O L K E R S &. C". te Amsterdam, 
door w,e ook tot het l e g g e n V a n V l o e r e n inlichtingen worden verstrekt en orders n o r geheel Xede, 
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de Fabriek, Heilweg N " . 3 . te dmtf.rifsm 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Woensdag 2X April a. zal door Dijkgraaf 

en Hoogheemraden van den Lekdijk-Bovcndams, aan 
bet Lekdijkhuis tc Utrecht, des middags ten 12 uur, 
behoudens nadere goedkeuring wonlen aanbesteed: 

Het verhoogen en verzwaren van den 
Noorder Lekdijk Bovendams van 
Amerongen tot aan het Klaphek, met 
eenige der daarbij behoorende werken. 

Bestekken met de profillen zijn op franco aanvrage 
ad f 5.— verkrijgbaar bij den Lithograaf B. BROU
W E R . Scbouteusleeg te Utrecht. 

Aanwijzing zal geschieden Dingsdag 20 Apri l om 
11 uur vnu Amerongen naar Schalkwijk en Woens. 
dag 21 Apr i l om 11 uur van Schalkwijk naar het 
Klaphek. 

Inlichtingen verkrijgbaar bij deu Ingenieur E. G. 
W E N T I N K , Kameraar van den Lekdijk Bovendams, 
te Sehalkteijk. 

Dijkgraaf en Hoogheemraden van den 
Lekdijk Bovendams. 

W . J . D E P E S I ' E R S , Dijkgr. 
Mr. T. A . J . V A N ASCII V A N W I J K , Ster. 

.Maatschappij tot Kxploitutie vun 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
(Voor rekening van den Staat.) 

Op llinsdag den 2 0 » " Apri l 1880 , des na
middags teu 2 ure, aan het Centrualtnireuu der 
MaaLschnppij tot Exploitatie van SUiatsspoorvvegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek l l " . 202. 

Het maken van een gemetselden put 
voor de waterbezorging op het ge
meenschappelijk station Zutphen. 

Dc bestelling geschiedt bij enkele inschrijving. 
volgens | ;I4 van het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 10'"» Apr i l 1880 ter 
lezing aau het Centraalbureau bij de Moreelse Laan 
en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur te Zut-
phen cn is op franco aanvraag op getaalde phalssg 
tc bekomen. 

Inlichtingen wonlen gegeven door den Sectie-Inge
nieur voornoemd. 

He aanwijzing op hef terrein zal geschieden den 
1 5 ' " April 1880. 

Utrecht, den W" April 1880. 

De Directeur W. P. WALSH. 

I 1 ! 

in L U X E M B U R G e i L O T H A R I N G E N 

Z A N D S T E E N . MOLEN- en SLIJPSTEE 
N E N (wit en rood) uit de groeven: Bom (OM 
fangen), Winlcrsdorf, llosport, Pilscn-Ilollrndorf, 
Dillingen, lleaujort in l.uremhurg; Wolmeranqe 
en Ottange bij Audin-le-Tirhe in Lotharingen. 

Inlichtingen en Prijscourant geilen men aan f. 
vragen bij den lloofd-Agent J. J . S A N D . Wijnha 
ven Z .Z . 70 liotterdam. 

LEDEREN DRIJFRIEMEN 
I n n l l e H f u M ' l l i i K r n , gel I l , .wvikl vol i. 
Engelsche methode. 

A L E X . A D A M , 
Delft. Fahr. van Leder en Drijfriemen. 

Mozaik Tegels voor Hoeren 
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-
H O R S , WARANDA'S, enz., alsmede B E K L E E D I N G 
van M U R E N . T E G E L S voor B L O E M B A K K E N en 
P A N E E L W E R K enz. 

1 ' i t s l i i i t e m l A g e n t s c h a p v a n M a w & C', 
v o o r N e d e r l a n d en d e s z e l f s K o l o n i ë n 

Gr. J . o o n , 
F i r m a A N T . D E W I L D , 

Scheepmakers/lavet, .V». 02 en Jufferstraat N\ 50. 

R O T T E R D A M . 

GAS-ZUIVERING 
door het gebruik van ijzer-oxyde, geleverd door de 
Gas Purification and Chemical (.'". 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. 

^ V l j i - . M i n - . ' i i D e p o t 
DER 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 
V A N 

SASD4C". TE FEIOT. Flll\hlll.lh 
Z I L V E R E N M E D A I L L E 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 PARUS. 
Teekeningen en Prijscourant zijn tc bevragen bij 

J . J. S A N D , Wijnhaven 70 Botterdam, alwaar ook 
verkrijgbaar: Velschillende soorten v in goedkoope 
T E G E L S en TROTTOIRSTEENEN (genre 
Sarreguemines). 

B. HOLSBOER, te Arnhem." 
m o w . Z l l v e r r n I n t u ï t i e v o o r W o n r -

| i H N - l i i N t r i i i i H > i i t e i i . 
I N T * , slooft-mte o i i d i ' r x . ' l H - i i l I n g v o o r W a 

t e r p a » - e n M o e k i n e e t - l n x t r u i n r n t r n . 
Voorts: E Q U E R H E S , B A K E N S , M K K T K K T T I N -

G E N , P A S S E R U O O Z E N , enz. enz. 

H. & J. SUYVER. 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen. 

de Hollandtehe Tuin, 
Bikkerstraat 20 en 22, te Amsterdam 

S T O O M K E T E L S van alle lakende tvpen 
en reparation aa slaande K E T E L S worden in 
den kortst mogelijken galmend en uitgeroerd. 

Vijftiende Jaargang. N*. 17. Zaterdag 24 April 1880. 

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 en W E R K B A Z E N . 
Het Weekblad verschijnt des Zaterdags. 

Het abonnement bedraagt voor het binnenland ƒ1.65 per 8 maanden of 
wel bij vooruitbetaling set gulden per jaar. Afzonderlijke nummer» bij voor-
uitbestelling 15 cent. 

A l l e stukken en advertentién te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentién uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Advertentién van 1—5 regel* ƒ 1 . — , daarboven 20 cent voor eiken regel 
plaataraimte en 10 cent voor ecu bcwijuionimer. Advertentién voor het bur-
tenland Ü5 cent per regel. 

LOUIS GOFFIN & C'E. 
R U E D A R T O I 8 I O . 

L U I K . 
Eigenaar» cn exploitanten van H A R D S T E E N - en van K K I J E N l i l t O E V E N . 

P 
M O Z A Ï E K -

A R K E T V L O E R E N 
e n v e r g l a a s d e g e f i g u r e e r d e T e 

g e l s , v o o r M u r e n e n B e o o r a t i e . 

D E LINT&C% Haringvliet 7, liotterdam. 

M R I E T S C H O T E N & I I ( ) I J W E \ S . 
ROTTERDAM. 

ROBEY & COMPANY'S STOOMMACHINES 
met Goud bekroond Parijs 1878 , 

voor fabrieken, waterwerken enz 
LOCOMOTIEVEN van FOX WALKER & Co 
LOCOMOBIELEN von 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 APPLKBY 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. gaoMadeenle 
K R A A N - en andere KETTINGEN STOOM-
M E T E R S , AFSLUITERS. K R A N E N en 
GARNITUREN v,wr stoom- en watentwttoieen 
DRIJFRIEMEN. Alles voorra.!,? 

Pr im* PORTLAND C E M E N T uit ile fabrieken 
«Ier beroemde BURHAM C O M P A N Y tegen concin-
i tMüdide prijzen. 

Alles prima kwaliteit en billijke prijzen. 

Gedrukt bij G . W . van der Wiel & C u . tu Arnbein. 

DE H Y D R A U L I S C H E W E R K T U I G E N OP E N 
N A B I J H E T E N T R E P O T T E R R E I N T E 

FI JENOORD. 
(Vervolg van N9. 10.) 

Stoommachine, pompen, accumulator. 

In de biiisluirfiiiK naast het macliittep;eboiiw is de 
itfiiinulntor opgesteld, besiaamle uit een gegoten-
ij/eren cilinder met pliuijer van 17 Eng. duim 
(0.W2 M.) diameter of 1405 c M a Oppei vlakte en 
17 Eng. voet (5.182 M.) slaglengte, verplaatsende 
een volumen van ongeveer 700 liter. Hel uiteinde 

an dezen plunjer draagt eene plaatijzeren ballast-
kist, waarvan het gewicht, vermeerden! niet dat 
au den plunjet- zelf, moet bedragen: 

1465 X 49 = 71785 K G . 
teneinde op het water den reeds vermelden druk van 
47 attn. uit te oefenen. 

Door afnemen of toevoegen van ballast kan men 
natuurlijk den waterdruk naar willekeur regelen; 

maximum moet hier echter een druk van 50 
atmosferen wonlen aangenomen, waarvoor dan het 
gewicht van de belasting met plunjer moet zi jn: 

50 X 1405 X t .033 k = 75067 K G . 
Eene stoommachine met een vermogen van 40 

jvianlekmcht op de krukas pei-st het water in de 
blusleiding en den accumulator. Het werktuig be
staat uit twee stooincilimlers, elk met de daarbijbe-
lioorende directwerkeiule perspomp; elke stttoiupomp 
kun ook afzonderlijk werken. 

De Wille pei-sjn)m|ien zijn dus achter de stooiu-
cilirulors geplaatst en hebben met de/en eene ge
meenschappelijke lengte-as. Dc poiupstaiigen zijn c.ri-
middelijk verbonden aan de stoomzuigei-stangen; de 
|Kiin[n'ii zijn ilublielwerkeud, en heblien slechts twee 
kleppen, een voor het zuigen, de ander voor het 
persen. 

De theoretische hoeveelheid water, die per zui
gerslag in den accumulator gevoerd wordt, is gelijk 
aan de helft van het volumen, hetwelk door den 
zuiger beschreven wordt; de weerstand door de ma
chine te overwinnen is dus dezelfde voor de heen-
eu-weerguande beweging von den zuiger, waardoor 
zij gelijkmatig en zonder schokken werkt. Hij elke 
omwenteling vau de krukas der machine wonlt door 
tie beide poespan te /amen een volumen vau 0 liter 
in tien accumulator gejierst. 

Zonder in eene nadere beschrijving van de inrich
ting en werking dezer |»oiii]ien te treden, diem* nog 
ter verklaring van bet bovenstaande, dat tie in hond 
van de doorsnede der zuigerstang juist de helft be
draagt van het op-vervlak des zuigers, en dat de 
inliiiud van de diKH>;nede der pomp derhalve het 
ilubliel is van dien der ringvormige doorsnede, wel
ker grootste omtrek niets andei's is dan de inwen
dige omtrek van hel pumplichaam en de kleinste de 
oiulrek der zuigerstang. 

behalve de twee |H.>rspoin|ren brengt de stoomma
chine nog in beweging twee verticaal gestelde ••om-
peu, waarvan het doel hieronder zal worden bespro
ken. Eene de/er brengt het water iu een reservoir, 
dat tot voeding der perspompen dient. 

(laan wij na wat er achtereenvolgens geschiedt 
bij het in bet werk stellen der stoommachine. Ver
onderstel deze laatste werkt eu de accumulator is 
in zijn laagsten stand. De pomiieii voeren dan het 
water in tie buizen, totdat deze geheid gevuld zi jn; 
tot dit oogenblik heeft de machine geen anderen weer
stand te overwinnen dan dien der wrijving van het 
waier langs de wanden der buizen. Zijn deze laat
sten eenmaal gevuld, eu de machine blijft werken, 
dan zal bet water, geen anderen uitweg vindende, op 
den plunjer van den accumulator werken en dezen om
hoog bewegen. Van dit oogenblik af heeft het wa
ter inde buizen eene s-ianning van circa 50 aUBOnf., 
die door de belasting van deu accumulator bepaald 
wordt. Deze spanning in het vervolg gemakshalve 
als de nurmalc aannemende, zoo wonlt hel volumen 
water in den accumulator mechanisch opgevucnl tot 
eeue hoogte van 50 X 10,33 = 516,65 M. ende 
totale arbeid door de machine te verrichten zal con
stant worden en gelijk aau deu nuttigen arbeid der 
|>ersponipen. vermeerdei-d met den arbeid, verbruikt 
dooi': 

1' de pomp, die het water, dat tot voeding der 
pi'i-spompen dient, in MO reservoir opvoert, 

'2' de wrijviiigsweerstauden van alle beweegbare 
deelen der machine, alsmede de wrijving van het 
*ater in de buizen, die de perspompen met den 
accumulator verbinden. 

Onder deze omstandigheden kunnen nu de ver
schillende hydiaulische toestellen iu het werk gesteld 
borden, en indien de persuomjicn genoeg water ge-
len om ze allen te voeden, wat het geval moet zijn, 

hunne goede werking verzekerd. 
De loskranen en andere werktuigen, die langs de 

1'inneu- en Eiitrupóthaveiis en in het Entrepotpak-
buis gebruikt woi"deu, werken nooit allen te ge
lijk, of gestadig door; bij eene geregelde exploitatie 
^tl het voorkomen, dat sommigen gedurende een 
gedeelte van den dag werken, anderen dengeheelcn 
'lag boewei met tusschenpoozen, terwijl eindelijk 
ogenblikken kunnen uitreden, waarin geen enkel 

werktuig in dienst is. Daar het voor deu machinist 
onmogelijk zou zijn hiernaar den gang der stoom
machine te regelen, geschiedt dit door den accumu
lator en wel op Euodamge wijze, dat de machine 
ophoudt te werken wanneer de hydraulische werk
tuigen niet arbeiden; dat zij zich zelve weder in het 
werk slelt , zooiira een of meerdere werktuigen be
ginnen te arbeiden en dat hare snelheid toe- of af
neemt naar het aantal in dienst zijnde toestellen. 
De eenvoudige innchl ing, waarvan hier sprake i s , 
beslaat daarin, dat de accumulator op een smooi klep 
werkt, die in de stoombuis is aangebracht, deze 
sluit wanneer zij haar boogeten stand bereikt eu o-K-ut 

bij het dalen, terwijl de beweging vau den accumu
lator geregeld wordt door de verschillende hydrau
lische toestellen. 

De sttrornmachine werkt dus onregelmatig en hij 
tusschenpoozen. De werking nu van een motcur, 
die beurtelings snel en langzaam arbeidt, en som
tijds geheel stilstaat, is altijd onvoonleelig, in dien 
zin D.I., dat bij elke phase tier beweging eene ze
kere hoeveelheid arbeid verloren gaat. Maar dit 
verlies is zeker niet te vergelijken met dat, hetwelk 
zou voortvloeien uit hel doorwerken der machine 
gedurende den tijd, waarin de hydraulische toestel
len j:een arbeid verrichten, aangezien de inhoud van 
den accumulator te klein is om al het water door 
de pompen onder die hooge drukking geleverd te 
bevatten, hetwelk dan zonder eenigen nuttigen ar
beid te verrichten zou wegvloeien. 

Eene der lieide krukpeimen van de stoom mach ine 
werkt op een vertiemd gestelde pomp, die het voor 
de voeding der perspomiHMi benoodigde water opvoert 
uit een put in een hik of reservoir in de machi
nekamer, ter hoogte van S.18 M . Iwven den vloer 
geplaatst. Deze pomp levert 7.« liter jwr dubbelen 
lUigeralag tegen 6 liter voor de beide |>orspoiiipen 
te amen, dus circa 30"/,, meer. Hiei-door zal er 
altijd water iu het reservoir zi jn, hetgeen vangroot 
belang is. Werkten de perspompen zonder gevoed 
te worden, dan zouden er schokken ontstaan, die 
de voornaamste organen der machine doen breken. 

De bodem van den put, waarin de zuigbuis der 
bovengenoemde pomp uitkomt, ligt op 1.80 M . -f* 
A P . , en is in gemeenschap met eeu grooteren put 
van '2.50 M . middellijn, buiten het gebouw, die 
door eene gegoten-ijzeren buisleiding met de Entie-
pólhaven verbonden is. De as dezer buizen ligt op 
1.k20 M . - \ - A P . , d. i . voldoende beneden de laagst 
bekende waterstanden; een afsluiter is naiigebracht, 
teneinde buitengewoon hoog water te kunnen keeren. 

Twee ketels met vlampijpen, elk van 42 M 1 ver
wal uiiiigsoppervlak, leveren den noodigen stoom ; eeu 
dezer stoomketels dient steeds lot reserve. 

De stoommachine en [lei-sjnuiijien kunnen met de 
blusleiding en de daarin aangebrachte h; d ran ten ook 
tot biaudblussching gebezigd worden, waartoe dan 
nog eene extra brandpomp iu 't werk gesteld wordt, 
lit; hoeveelheid water, die met deze pompen te za-
men geleverd moet worden, liedraagt volgens opgaaf 
ongeveer 1140 liter per minuut, onder een maxï-
mumdnik van 10 atmosferen. Zij kunnen echter, 
zoo noodig, l / 3 meer leveren. 

De bedoelde bttuidpoiiip is op gelijke wijze opge
steld als de boven beschrevene, d. i . zij ontvangt 
hare beweging van de tweede kiukjieii der machine, 
terwijl de zuigbuis eveneens uitmondt in ecu put 
in liet iiiarhiiiegebouw, die met den grooteren bui
ten iu gemeenachap staat. 

In geval nu deze bnuidbluschinrichting dienst duet, 
is de accumulator beueden, terwijl de |K>mpcn en 
de blusleiding iu vei baud worden gebracht met eenen 
wiudketcl van geslagen ijzer, 0.838 M . in diameter 
en 3.048 M . hoog. Een zelfwerkend toestel regelt 
tien gang der stoommachine dtior de spanning in den 
wimlketel; stijgt deze boven K J atmosferen, dan 
wonlt dezelfde smoorkk'p gesloten, waarop andei's de 
accumulator werkt. Door middel van eene veilig
heidsklep kan bet overtollige water wegvloeien, zoo
dat tie machine gedurende deu tijd, waarin de brand-
inlichting gebruikt wordt, met normale snelheid 
blijlt doorwerken. 

De brandslangen wonlen gekoppeld aan de reeds 
vroeger beschreven bydranten, die op de kaaimuren 
en iu het Entrcpót ' takhuis iu de buisleiding zijn aan
gebracht. 

i Slot volgt.) 

IETS OVEIt HET W E T S O N T W E R P OP H E T H E R -
BTELLEN V A N HISTORISCHE M O N U M E N 

T E N , O U K I N Z I J N E G E V O L G E N . 
(Overgenomen uit de Arnhemsche Courant). 
De regeeringszorg voor het instandhouden en her

stellen van kerken, raadhuizen en andere gebouwen, 
wtdke gezegtl worden in meer uf minder mate kunst
waarde te bezitten, is in de laatste jaren, bij de 
kamerdebatten over de Staatsbegrooting, herhaaldelijk 
ter sprake gekomen. En weldra zal dit nog eenmaal 
het geval zi jn, namelijk bij de behandeling van de 
ontwerp-wel tot verhooging van Hoofdstuk V der 
StaatsbegtxK>tiiig voor 1880 , waarover Kamer en 
Regeering reeds van gedachten hebben gewisseld. 

Het bier bedoelde ontwerp betreft ditmaal geen 
gewone verhoogingswet, enkel strekkende tot dek
king van een tekort of tol aanvulling van een vroe
ger toegestaan cijfer; integendeel, het belang dezer 
wet tJi1 veel meer gelegen in bet beginsel, wat met 
hare aanneming of verwerping, staat of valt, dan 
iu bet bij haar «revrnagde cijfer. Immers indien m 
wet onveranderd mocht aangenomen wonlen, dan is 
daarmede aan de Regeering de meest onbeiierkte 
vrijheid gegeven om volgens eigen goedvinden de 
gebouwen, die iijk>subsidie zullen genieten , te kiezen 
en geheel buiten de Kamer out te bepalen tot hoe 
lang eu tot welk bedrag deze zal worden verstrekt. 

Het staat vast dat er sedert 1875, bij het ver
leenen van dergelijke on d ei-steun ingen van Rijkswege, 
misbruiken heblien plaats gehad, welke te recht de 
aandacht der Kamer tot zich trokken, en dat door 
het toestaan van betrekkelijk kleine sommen, met 
de belofte van dit voor lange reeksen van jaren te 
zullen volhouden, niet alleen tot een veel hooger 
bedrag was beschikt dan het door de Kamer gemo
tiveerde cijfer voor dit onderwerp bedroeg, maar ook 
dat er zoodoende verplichtingen ontstonden ten laste 
van vele begrootingen in volgende jaren. Dat de Kamer 
door dergelijke toezeggingen van eene vorige Regee
ring, ook al zijn die buiten haar medeweten en zonder 
hare toestemming gedaan, zich zedelijk gebonden 
acht, is verklaarbaar, maar niet minder begrijpelijk 
is het, dat zij uu ook met volkomen zekerheid ver
langt te weten het cijfer en den duur der aldus 
aangegane verplicht ingen, alsmede dat zij er prijs 
op stelt om dergelijke misbruiken voor het vervolg 
onmogelijk te maken. Vandaar hare vragen en amen
dementen, vandaar bet wetsontwerp, door den vorigen 
Minister van Binnenlandsche Zaken ingediend, doch 
door zijn aftreden buiten behandeling gebleven, van
daar eindelijk de gedachten wisseling over het hier-
hovengenoemde nu aanhangige wetsontwerp. 

Die gedachten wisseling maakt wederom, wat bet 
antwoord des Ministers betreft, eenen on bevredigen
den indruk. Over sommige vragen, door de Kamer 
gesteld, wonlt hecngegledeii , nergens wonlen rond 
en open volledige cijfers gegeven eu enkele antwoor
den zi jn, dit valt niet te ontkennen, al zeggen zij 
geene onwaarheid, antwoorden tlie niet de geheele 
waarheid zeggen. Men moge aannemen dat deze 
Minister geheel ter goeder trouw heeft geantwoonl, 
maar dan blijkt uu ook zonneklaar, dat de Kamer 
volkomen te recht eene andere regeling dan tot 
dusver verlangt, en dat er meer licht over de zaak 
moet vei-spreid worden, meer licht dan de Minister, 
tlie blijken geeft van zelf niet geheel op de hoogte 
te zi jn, met den besten wil haar vermag te geven. 
Slechts door overlegging van alle begroot ingen en 
koninklijke besluiten, kan de inonuuicnten-ipiaestie 
geheel toegelicht en volledig gekend wonlen, en is 
dit eenmaal het geval, dan kan alleen regeling bij 
eene wet, waarin de te subsidieeren monumenten zijn 
genoemd, onder opgaaf van tijd en cijfer der sub
sidien , voor het vervolg de misbruiken, welke tot 
hiertoe plaats hadden, voorkomen. Dat was ook 
.le bedtxding van bet wetsoiitwerp-Kapi>eyne, cn 
daarom Is het te betreuren dat de tegenwoordige 
Minister, die zich daarmede niet kan vereetügen, 
dit heeft teruggenomen, limners individueele verze
keringen van ministers leveren geen voldoenden 
waarborg op tegen het meerbedoelde misbruik ; want 
zelfs de heer Kappeyne verleende opnieuw een lang-
jaiige rijkssubsidie aan de Munsteikerk te Roermond, 
ofschoon hij der Kamer beloofd bad geen nieuwe sub-
sidïën buiten baar medeweten te zullen toestaan. 

Dergelijke subsidie verleen ingen zullen dus mogelijk 
blijven, wanneer de nu voorgestelde wet onveranderd 
wordt aangenomen, vooral wanneer daarin wonlen 
behouden posten waarvan men kan nagaan, dat zij 
voorloopig oiibeschikt blijven, een |K>st voor onvoor
ziene uitgaven, en indien er geene bepaalde splitsing 
plaats heeft van de cijfers voor bijzondere gebouwen 
eu die toebehoordide aan het Rijk. Bovendien wordt 
door de aanneming van dit wetsontwerp, het tot 
bjertoa gepleegde misbruik stilzwijgend goedgekeurd 
en als het ware gewettigd. Ook ontneemt de Kamer 
zoodoende zich zelve het recht om daarop later ooit 
weer aanmerking te makeu. 

Enkele punten van het Voorloopig Verslag en der 
Memorie van Beantwoording verdienen, ter bevesti
ging van het bovenstaande, nadere beschouwing. 

Omtrent de St.-Janskerk te 's-Bosch merkt de 
Regeering op, dat eene nauwkeurige begrooting van 
het nog te herstellen gedeelte niet te geven is we
gens de daaraan verbonden kosten; dit moge juist 
zijn, maar waarom geeft zij dan niet een globaal, 
bij benadering te bepalen, cijfer; thans nu de geheele 
zuid- en een deel der oostzijde hersteld z i jn , is dit 
wel doenlijk. Wanneer men b. v. gelijk nu , onge
veer de helft der herstelling achter zich heelt, dan 
kan men toch bepalen dat voor het overige tenminste 
evenveel, dat is meer dan anderhalve ton gouds, 
door het Rijk zal moeten wonlen gegeven. En indien 
men, gelijk bij de St.-Servaas- en St.-Janskerken 
te Maastricht, bij de Munsteikerk te Roermond en 
meer andere, wel instaat was om eene gedetail

leerde begrooting van het geheel op te maken, waarom 
vermocht men dit dan juist niet bij de kerken te 
's-Bosch en te Utrecht? 

De Regeering erkent zelve omtrent de geschilderde 
glazeti ie Gouda, dat de uitgetrokken subsidie in de 
laatste jaren niet is verleend; toch vraagt zij die 
opnieuw, zonder te durven verzekeren, dat kerkvoog
den zich thans met hare wijze van bei-stellen hebben 
vereenigd en het werk dus zal kunnen beginnen. 
En waarvoor zijn dan de, in de lattste jaren voor 
de üoudsche glazen uitgetrokken, sommen gebruikt ? 
De spoeilieke staat van tie uitgaven , die gedurende 
de laatste drie of vier jaren uit het thans behandeld 
begrootingsartikel voor elk monument zijn bestreden, 
door de K a m e r uitdrukkelijk gevraagd, kan dit lee
ren , maar de Minister schijnt tegen het overleggen 
van dien slaat bezwaar te maken, tenminste hij 
geeft dien niet en verwijst tie Kamer naar de stukken, 
bij de drie ot vier laatste begroolingen gevoegd. Uit 
die stukken kan uien echter de ramingen, niet de 
uitgaven zeken leeren kennen eu in elk geval geven 
zij een gebrekkig en onvolledig overzicht der cijfers. 

l ie t antwoord des Ministers omtrent de vragen 
aangaande de Bovenkerk te Kamjien is ontwijkend 
en slechts juist volgens tie letter, niet volgens deu 
zin. Wanneer daar staat: whet is niet juis t , dat 
voor elke pilaar of voor één pilaar ƒ 14000 zal 
moeten wonlen besleed," dan mag dit letterlijk ge
nomen waar zijn, een feil is en blijft het, dat vol
gens de uitgewerkte begrooting van den architect 
Cuyjiers, die met bestek en teekening, reeds in .Mei 
1878 aan de kerkvoogden te Kam|>eii zijn gezonden 
(gelijk men hij ben kan informeren), de herstellings
kosten van éène kolom geraamd zijn op een Iss-
drag van f 12100. Waarom wordt dal feit voor 
de Kamer verzwegen l E n waarom wordt er met tlie 
herstelling te Kampen steeds gewacht? 

Dat tie IMIUW eeuer sacristie bij de Munsterkerk 
te Roermond noodig zou zijn voor onderhoud en 
instandhouding van het gebouw als historisch monu
ment, zal niemand gelooven. Het is een, uitsluitend 
voor kerkelijk gebruik bestemd, geheel nieuw op te 
trekken gebouw. Wi l de Regeering daarvoor onder
steuning verleenen, gesteld eens dat zij dit mag 
doen, dan behoorde dit onderwerp niet hier, maar 
elders in tie Staatsbegrooting tehuis. 

Dat het landhuis te Venloo ook maar de aller
geringste kunstwaarde beefl, kan alleen beweei-d 
worden door hem die het gebouw nooit, zelfs niet 
in afbeelding beeft gezien. Restauratie staat in dit 
geval gelijk met geheele verandering en herlrouw der 
gevels, en het geld, dat het Kijk daarvoor toestaat, 
zou een don gratuit zijn , enkel ten bale der gemeente 
Venloo: mag de Kamer daarmede genoegen nemen? 

Wanneer tie kerk te Veere, zooals de Minister 
verklaart, in goeden staat verkeert en volkomen 
waterdicht is, eilieve waarom wonlen daarvoor dan 
nog gelden op de begrooting uitgetrokken? 

Zonderling klinkt 's ministers verdediging voor het 
behoud van den post voor onvoorziene uitgaven; of 
daardoor echter de Kamer overtuigd zal zijn en bet 
cijfer toestaan, mag betwijfeld worden. 

Ook omtrent een ander gewichtig punt, dat in nauw 
verband staat tot de hier besproken zaken. is de M i 
nister weinig mededeelzaam, namelijk iu de beant
woording van de vraag, wie de dour bel Rijk gesub
sidieerde res la u rat ie werken contioleert en inspecteert. 
Dat daarmede ook nu nog, gelijk vroeger het geval 
was, de architecten, die sommige van die werken 
zelf uil voerden, belast z i jn , wurdt evenmin bepaald 
gezegd als tegengesproken. Wie er echter mtide be
last zijn, dat verzwijgt de Minister. 

Het Hegeenngsaiitwoord i s , iu spijt der bij her
haling gegeven verzekering vau volledige inlichting 
te willen verstrekken, terughoudend. Rechtstreeksche 
en afdoende beantwoording dor vragen , door de Kamer 
gedaan, wordt ontweken, en daardoor is de Memorie 
van Beantwoording niet bijzonder geschikt om het 
vertrouwen in de tot hiertoe gevolgde richting bij 
bet verleenen van Rijksgeldeu vooi herstellingen van 
oude gebouwen, te bevestigen en te veriueenlereu. 
Veeleer blijkt ook nu weder, dat een geheel andere 
weg gevolgd , dat de zaak, iu den geest van het 
outwerp-Kapjieyne, bij eeue wet geregeld behoort te 
worden. 

Berichten eo mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

— Voor Paus Pius IX zal in de St.-Pteterskerk 
te Rome een groot standbeeld worden opgericht. 

Op verlangen van Paus Leo XIII wordt voor de 
vervaardiging daarvan een wedstrijd uilgtiscbreven , 
waaraan alle Italiaansche beeldhouwei-s kunnen deel
nemen. 

B I N N E N L A N D 
s Gravenhage. Bij kuninklijk besluit i s , met 

ingang van 1 Mei 1 8 8 0 , benoemd tot directeur van 
bet Koninklijk Kabbiet van schilderijen te 's-Oraven-
hage S. van den Berg , tot dusver ouder-directeur 
van dat Kabinet. 
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— Bij koninklijk Iwsluit i s , met ingang van 1 
M e i 1880, aan E . Koster, op verzoek, eervol ont
slag verleend nis directeur der Rijksverzameling van 
kunstwerken van moderne meesters en bewaarder 
van het paviljoen Welgelegen hij Haarlem, en is in 
zijne plaats benoemd C. J . Oonnet. 

— Bij koninklijk besluit is W. 1de J r . , te A m 
sterdam, benoemd tot opzichter der '2de klasse voor 
het stoomwezen. 

— Bij ministerieele beschikking is aan .1. VV. 
Huurling te Vlaardiiigen, tot wederopzegging, ver
gunning verleend voor een st ooi nslee| (dienst op de 
rivieren, stroomen en kanalen in Noord Brabant, 
Limburg, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-
Holland, Overijsel en Zeeland , waar sleeplaioteti wor
den toegelaten. 

— Bij ministerieele beschikking is aau .!. D. Gei-
ken te Amsterdam vergund «nn den stoomsleepd.eust 
op eenige stroomen, rivieren en kanalen in de pro
vinciën Noord-Brabant, L imburg , Gelderland, Zuid-
Holland, Noord-Holland, Utrecht en Overijsel. uit 
te breiden tot de Keulsche Vaart in de provincie 
Utrecht, het Noord hollandsch Kanaal, de binnen-
vaarwateren tusschen Amsterdam en Nieuwediep over 
Zaandam enz., benevens tot de vaarwateren in de 
provinciën Friesland cn Groningen. 

— Aan C. F . Cramer, te Arnhem, is tot weder-
opzegging vergunning verleend voor een stoomboot -
dienst Uit vervoer van personen, goederen en vee 
tusschen Arnhem en Utrecht, en tot het sleepen van 
schepen tusschen Arnhem en Vreeswijk. 

— De Raad van Toezicht op despoorwegdkiisteu 
heeft den spoor wegmaat schappijen in overweging gege
ven, om lot bet verkrijgen van gemeenschap tusschen 
tremperaoneel en machinist, in te voeren bet gis 
bnjik van een met de stoomfluit der locomotief of 
een wekker aan de locomotief verbonden trekkoord. 
De betrokken s]»orwegmaatschappijen hebben ge
meend, met het oog op de vele bezwaren aan bet 
gebruik van liet trekkoord verbonden, daaraan geen 
gevolg te kunnen geven. 

— Bij Ireschikking van den Minister van Financiën 
i s , op verzoek van de commissie der Nationale Bel
gische tentoonstelling, in dit jaar te Brussel te 
houden, lre|Kiald, dat voorwerpen uit Nederland 
naar die tentoonstelling gezonden, na afloop daarvan 
vrij van rechten weder kunnen wonlen ingevoerd, 
wanneer de identiteit der voorwerjien, bij den weder
invoer, voldoende wordt bewezen. 

•— De heer Mees hield in de Tweede Kamer dei1 

Staten-Generaal eene interpellatie met doel, omtrent 
den actueelen stand der verbetering van den nieuwen 
Haasmond te wonlen ingelicht. Het antwoord van 
deu Minister van Waterstaat was verre van bemoe-
digend : de Staatscommissie had den 1 Oden Maart j l . 
bericht gezonden, dat zij vóór Augustus het tech
nisch versShg aan den Koning hoopte iu te dienen, 
zoodat dit stuk de Kamer in deze zitting niet zou 
bereiken. 

Het ligt voor de hand, dat 1880 ongebruikt zal 
voorbijgaan en dat men iu het voorjaar 8! de werk
zaamheden zal beginnen, die in uitvoering konden 
zi jn, als de Kamer de noodige geldmiddelen had 
willen toestaan. 

Amsterdam. Het Dagelijkscli Bestuur heeft aan 
den Raad voorgesteld met de lirma Liernur en IH> 
farni Kops een regeling te treilen ter uitvoering 
van het Raadsbesluit van 3 1 Dec. 1 8 7 . t , waarbij 
aan de firma wordt opgedragen de aanleg en de 
exploitatie gedurende twee jaren van bun pneuma
tisch stelsel in het zoogenaamde Vondelkwartier 
alhier. Volgens de voorgestelde regeling zou een 
lid der firma zich te Amsterdam vestigen, tegen 
een jaarlijksch honorarium van f 8 0 0 0 en f 9 0 0 0 in
eens voor vestigingskosten. Het verdere hulppersoneel 
en de vereischte lokalen wonlen vanwege de gemeente 
verstrekt, terwijl het archiet «Ier l i rma . voor zoover 
het op de werken te Amsterdam lietrekking heeft, 
tegen taxatie door de gemeente zal worden overge
nomen. Dit laatste is wensrhelijk voorgekomen, ten
einde later te kunnen onderzoeken, aan welke oor
zaak voorgekomen en eventueel voorkomende gebre
ken zijn toe te schrijven en hoe die kunnen var hol pen 
worden. 

— De jurv ter beOOTtVwuttg van de rapporten dei-
in 1878 vanwege de Maatschappij tot Nut van 't 
Algemeen en door bijdragen van particulieren naai
de tentoonstelling te Harijs gezonden werklieden , is 
met haren arbeid gereed. Thans blijven er nog 
eenige werkzaamheden te doen over voor de com
missie, die zich met de zorg en regeling voor de 
uitzending belast beeft, en daarna zal tot de uitrei
king der bekroningen wonlen overgegaan. Het rapport 
wordt gedrukt en aan elk belanghebbende uitgereikt. 

Amsterdam. Bij de firma Bulla Sc Zoon in de 
Kakerstraat is het uitbreidingsplan der stad aan de 
overzijde van het IJ tentoongesteld, door den beer 
j . Galmen, eenigen tijd geleden, aan den Raad van 
Amsterdam Ingediend. 

Een vaste brug over het I J , zoodanig ontworpen, 
dat deze niet hinderlijk is voor de scheepvaart, vormt 
de verbinding tusschen de oude stad en de nieuw 
ontworpene, welke zeer uitgebreid is. Deze is na
melijk geprojecteerd ten Oosten en ten Westen van 
het Noordzeekanaal en beslaat de geheele opjiervlakte 
van de Nieuwendamnier en Buiksloter Hammen. 

Amsterdam De Vereeniging oArchiteetura et 
Amic i t i a" heeft bet besluit genomen om den 2 3 Au
gustus e.k. den dag feestelijk te herdenken, waarop 
zij vóór vijf en-twintig jaren werd opgericht Bij 
genoegzame deelneming tal de feestelijke bijeenkomst 
door eene tentoonstelling vau teekeningen voorafge
gaan cn met een souper besloten worden. Evenals 
bij het koperen feest der Vereeniging, wenscht bel 
Bestuur eene prijsvraag uit te schrijven, waaraan 
eene buitengewone geldelijke Mooning verbonden is. 

Groningen. Den Hsten Mei e. k. wordt de drie* 
jaarlijksche tentoonstelling van schilderijen van le
vende Nederlandsche meesters, vanwege het genoot
schap nPictura" geopend. Aan de tentoonstelling 
Wordl een verloting van schilderijen verbonden. 

- De Gemeenteraad heeft den ingenieur der stads
venen te Stadskanaal, den heer Reijnders, die zijn 
25jnrig jubilé als ambtenaar in dienst der gemeente 
viert , een buitengewone belooning van f 2000 toe
gekend. 

Utrecht. In het Utrechtsch Dagblad komt het 
volgende bericht voor: 

»Bij koninklijk besluit van IS Apri l 1880 , no. 
1 3 , zijn voorwaardelijk geschorst de maatregelen, 
bij Zr. Ms. besluit van 1 Febr. II. no. I I , tot ver
hooging van den Lekdijk-Bovendams bevolen. 

• Zoodia, met inachtneming der artt. 277 en'278 
van het wetboek van burg. roohtsv., in het aanhangig 
rechtsgeding door het college van den Lekdijk-Boven-
dams afstand zal zijn gedaan, en de voorgenomen 
dijksverbetering t in uitvoering zal zijn , stelt de M i 
nister van Waterstaat zich voor, de intrekking van 
het aangehaald besluit van I Februari bij deu Ko
ning Ie provoceeren. 

nln een gisteren te Wijk bij Duurstede gehouden 
vergadering van aangelanden aau den Noorder-I.ek-
dijk-Bovendams, zoo buiten- als binnendijks, met 
een talrijke opkomst, vertegenwoonUgende een zeer 
aanzienlijk aantal hek laren land, is met algemeene 
stemmen besloten, om, tegen de te betalen schade
vergoeding voor te vergraven utterwnanlen'; tegen 
het voorschrift voor den aannemer !} 1 8 , 3. al. van 
het bestek, tot aardhaliug van [icreeelen anders dan 
voor hun eigen dijkvak, en tegen het in Ixïzït ne
men van gronden binnendijks, zonder onteigening 
en zonder voorafgaande betaling van schadevergoeding, 
verzet te doen; voorts te trachten om van dijkgraaf 
en hoogheemraden behoorlijke schadevergoeding te 
verkrijgen, en om. indien de pogingen daartoe blij
ken tevergeefs te zijn geweest, de beslissing van 
den burgerlijken rechter daarvoor in te roepen. 

• Ter bereiking van dat doel is eene schriftelijke 
overeenkomst gtïsloten, waarbij een waarborgfonds 
is opgericht, onder beheer van eene benoemde com
missie, om daaruit de koslm eener procedure met 
alle mogelijke incidenten en incidenteele vonnissen 
tot in het hoogste ressort te liestrijden. 

• De geest van minnelijke schikking heheerschte 
de vergadering, doch algemeen was men het eens, 
dat met de thans gevolgde wijze van handelen geen 
genoegen mocht wonlen genomen." 

Arnhem. De Commissie, benoemd uit de leden 
der Arnhemsche Tentooiistellingsvenimiging, heeft in 
den avond van 1 0 de/er haar rapport over het na
zien der rekening en verantwoording uitgebracht, 
waarop deze is goedgekeurd. De aandedbouders zul« 
len 3 0 pCt., plus het eventueel tekort van oninvor-
derbare posten, moeten bijpassen. 

— Bij de firma Stenfert Kroese en Van der Zande 
te Arnhem is verschenen het rapport der jury voor 
de nationale en koloniale tentoonstelling, den vori
gen zomer aldaar gehouden. 

Haarlem. De pogingen om een nieuwen schouw
burg te verkrijgen zijn opgegeven wegens te ge
ringe medewerking en deelneming. Het wordt bij 
ons te lande overal waargenomen, dat het publiek 
zich bijna git'iie geldelijke oSsn getroost om een 
liehoorlijken schouwburg te bouwen en tc exploiteeren. 

Zwolle. Den ISden Mei zal de aanbesteding 
plaats vinden van eene lielangiijke uitbreiding van 
bet stationsemplacement, waarvan de kosten op 
ƒ 3 4 2 , 0 0 0 geraamd zijn. De overkapping zal aan
merkelijk vergroot en aan het station zelf een groote 
verbetering aangebracht worden. Me ruimte voor 
het binnenkomen der treinen wordt vergroot; de 
beslaande goederen loods afgebroken en op grooten 
afstand verplaatst; wegen worden verlegd, bruggen 
geslecht, nieuwe aangelegd, enz. Een en ander 
staat in verband met den nieuwen s|N>orweg Zwolle— 
Almeloo eu met de toenemende drukte aan dit cen-
trnal-punt. 

Dordrecht. De thiiroeper, maand lijst van aan-
geboden en gevraagde machinerieën, gei-eedschappen 
en materialen, iu 1870 opgericht en sedert dien tijd 
geredigeerd door den beer J. \ \ . Willeken Macdonald 
te Amsterdam, komt , tengevolge van het vertrek 
van genoemden heer naar bet buitenland, met in
gang van 25 Apri l a.s. onder redactie van den boer 
J . A . van der Kloes te Dunli-erht, ten wiens huize 
aldaar (Kromhout E. 200) voortaan het bureau van 
het blad zal gevestigd zijn. 

Naar wij vernemen bestaat het plan om de in
richting van bet blad zoodanig te wijzigen, dat de 
uitgaaf voortaan zal geschieden iu den vorm eener 
courant inplaats van in dien van een boekje. Daar
door zal bel gemakkelijk overziclil van den inhoud 
zeer wonlen bevorderd, terwijl tevens meer uitbrei
ding kan worden gegeven aan het plaatsen van ad
vertentién. 

De voorwaarden van inieekening enz. zullen dezelfde 
blijven. 

V I a a r d i n gen. De firma Hooger werfT Sc Co. 
verstaat de kunst van de aandacht te trekken. Voor. 
de aanstaande visscherij-tentoonstelling te Berlijn liet 
zij 1 Kiekjes vervaardigen, waarin zij haar buigzaam 
stualdmadtouw aanlwveclt en de aan lievelingen van 
anderen vermeldt; op de achterzijde vau de daar
bij gevoegde adreskaart vindt men een allerliefst 
zeestukje. 

— Aan de heeren Mr. A . Sliugeuberg te Kocver
den en L . B . J . Doiniuers te Nieuw-Ainsterdnm is 
concessie verleend voor den aanleg van een kanaal 
van Kocvcnleii naar Nieuw-Amsterdam, onder de 
door deu Minister van Waterstaat bij beschikking van 
17 dezer vastgestelde voor waarden. 

Naar de /laser Ct. met zekerheid verneemt, zal 
weldra bij de Tweede Kamer een wetsontwerp inko
men, (Vaarbtj een subsidie uit 's Rijks kas voor het 
maken van dit kanaal voorgedragen vvoi-dt. 

— Door den aannemer van het gebouw bestemd 
voor liet Departement vau Justitie is een vordering 
ingesteld tot schadeloosstelling voor vertraging bij 
de uitvoering der werkzaamheden. Hoewel de be-
loopen boete is kwijtgescholden, vermeent de aan
nemer recht te hebben op schadeloosstelling voorde 
kosten voortvloeiende uit bet wachten naar de in het 
beetefc genoemde detail-teeketiingen. die niet intijds 
gereed of ter zijner beschikking zijn gesteld. 

\ankomliiriiijrrn van Aanbestedingen. 
Maandag, Ml «pril . 

fcrnemuldrn . te 10 uren, II.MII' burg. en weth,: de 
levering van 70 M* onderhnudsgritit 

Helder, te 11 uren. in Tivoli: het maken van 0008 
kantine op hel voorplein vau de artilleriekazerne aldaar, 
.taming / sunn 

Breda, le I I uren. door den arvhit.it A. Verlegh, bij 
J. l i . Bol: het bouwen vaneen! rcuhuis met boven
kwartier aan den Noord-binnensingel. 

Medemallk . le 12 uren. door dijkgraaf en heemraden 
van het Amliiicht de Vier N'nori lor koggen, iu het Koggen-
huw: lo. de levering der benoodigde houtwaren, ten dienste 
van bet ambacht, voor- '80: 2o. de levering van de tie-
nooiligde spijkers en ijzerwaren, teu dienste vau het um-
haclit. voor 80; 9a nel bouwen van sen steenen pypover 
ile Wikgmiw in den Nienweweg hissrhcn Dauwert en 
Oostwoud, benevens h l doen van herstellingen aan de 
hniggt ver de Oude Gouw. de Nieuwe Imiiu eu de 
Ih.rpssloot aldaar. 

Hein. te 12 uren. door den directeur der artillerie-
sta|H>l- en coiisti u. tieiuagu zijl ion: dr levering van WO.IMlO 
KO. mossiiigplaat dik 0.0023 M„ teu behoeve van den 
dienst in Nedorl.-lndie. over 'Hl. 

asaSleeSk te 12 uren. door burg. en weth.: het 
leveren van steenkolen, ten behoeve vun de stoomwerk
tuigen der gen nte. van .Mei 'HU 28 Febr. 'Hl. 

M-Huge, te 1 uur. dooi- huig. en weth.: het leveren eu 
stellen van eenige meubelen ten dienste dei' nieuwe be
waarschool aau de Koningstraat. 

ft|ad»hanaal, te tl uren. door de directie der Maat
schappij "Nijverheid", iu het Hotel-ltellevue; het leggen 
van een voet draai over den GnsselO'iuicvceuschcmnud. 

Illti.ili«« . 27 «pril. 
«•Ilagr, te 11 uren, door het ministerie van marine: 

hel maken vat no liclitwachtei-swouiug op Marken, niet 
dtu aankleve van (Uen. 

I i i r n «ld . le 11 uren. dom dijkgniaf en hoogheem
raden van den l.ekdijk-llene.loii.lums en IJseldam. iu het 
Dijkhuis: lo het verinnigen en verzwaren van deu Lek
dijk-Beneden, lams. over eene lengte van 1300 M.. tusschen 
bekt. lensden nos. ;»y en 72. Naming ƒ 9300: 2o. het 
her-stellen der schade, toegebracht aan den dijk iu den 
afgel, winter door storm en ijs; 3n. de levering van onge
veer 350 stère grint op verschillende losplaatsen; 4o. het 
vervoer van de sub 3 gen. grint van den dijk. den Nolaf-
eu den llamweg. 

t'trrrlil, te 12 ureu. in het Nieuwe Hollandsche Kof
fiehuis; het In Ui wen van een magazijn niet IMIVCII woningen 
op eeu teiToin aan den Weord-ing.'ï bij do Koeknckstraut, 

i I'. Lagendijk, Nakkcistoeg 

islei'ie van financiën: 
I- eenige heistellingen 
an de hypotheken en 

listerie van justitie: hel 
het kantongerecht te 

. van 

aldaar. Inl. ten kanti 
l> 2H1. 

' •-l iane, te I uur. door het mi 
bet driejarig lerhoild van-. I v< 
aan het gebouw vau het kantoor 
het kadaster te s-Bosch. 

'•••liane, te 1 uur. door het mini 
oprichten vau een gebouw 
AHdonrn. Kaming J 13.400. 

I ' l recht te 2 uren. door de maat" 
Staatsspoorwegen, aau bet eentnialhurvaii: liet onderin 
den van- en bet doen van eeuige heistellingen aau de ge
houwen, kunstwerken, inrichtingen eu verdere werken, 
met uitzondering der wissels en S|NWII, behoorende tot 
bet gen nschappeUjk station Utrecht 

Nijmegen, te 2 uien. in bet gesticht: bet verlichten 
van het stukadoor- en witters werk in het O.-ll.-gastbuis. 

O u . t o i n i . l r , le G uren. hij den nil minist rrercud kerk
voogd T. I). F« stra: het Imuwen van eene consistorie
kamer. 

Ween»dag, Ift April, 
iierlnrhem, te ld uren. op het bureau der genie: bet 

herstellen van een hekl liiigsumur en vau een steenen 
lieer le Ooiinchcin. Raming ƒ 2300. 

Amaterdam, te l l uren. iu het dirccticgcl \v der 
marine : ,Je levering hij dc directie .lei i.i.niu.' te II. Ile-
voetsluis vau o. a.: gemaakt ijzerwerk: HMK! koper iu 
staven eu draad; kojM-r in bladen eu pijpen: koperen 
spijkers eu/..: ijzeren spijkers: Av Ische spijkers; kruuic-
riien; gereedschappen; vijlen: uiachineku -Iiehoofteii; 
afval van katoenen garens; gas-coke; KugeJsche schual-
kolen; smeek,den: verfwaren; loodwit: steen: kalk en 
zand: vlaggeduek; ijzeren ballast. 

Nleuwhoap, te 11 uien. door dijkgraaf en heemraden 
in den polder Nieuwkoop, hij T. Ilii 
iderhoud van- en de vereis lit worde 

bet eenjarig 
_ aratien. ver

nieuwingen en leve ran tien aan de wind- en stoom molens 
bruggen, dammen. beschoeiingen. hekkeu. scheringen, 
duikers, slnrteheddeii. de -lui- met sluiswachters woning te 
Kutten brug en verdere getimmerten des polders, van deu 
dag der- approbatie tot uit. April '81. in h iierc. 

« • e s , le 11 uren. dooi' het bestuur vair fret waterschap 
Breedo-W'uteruig-bewosIcn-Y.rs'kc. in De Prins van( Muioe: 
lo. de gewone jaarlijksche werken tot verlietering. ver
uieuwing en heistelling der aarde-, kram-, rijs- eustoen-
glnoiiugwi'ikeii aan de zeedijken van bet waterschap; 2o. 
het éénjarig onderhoud der sluizen, magazijnen. Idioten 
euz.. niet de daar bij ivhooi vnde vernieuwingen en her
stellingen. 

'N-llMjte, te 12 uren. door het ministerie van water
staat enz.: lo. het maken van de landhoofden en pijlers 
van de brug over de Hen. ih li-Met vv.sic te Itaunhuek. Inl. 
bij den cetstuauw. ingenieur I.. .1. Kespers, te Goritichein. 
Raming /OKI.IKHI; to, het bagger werk tot .«iderhoud van 
de vaargeul iu de koningshaven te Rotterdam, tusschen 

" -n 134. Kamina fOM per M 
door dijkgraaf en hoog! mraden 

iluins. aun het l.ekdijkhuis: het 
vair den noorder Leldljk-ltoven-

tot uuu het Kluphek. met eenige 
Iul. hij den ingenieur K. O. Wen

de kiloi 
t l recht, te 12 ur 

van deu l^kdijk-Um 
verhoogen en Verzwaï 
dams, vau Aiiieiongt 
IIIJIH-hooien,Ie werkei 
tink. kameraar vau deu l,.-lt.. te Scnslkwyk. 

' • • n g r . t-' 1 uur. door bet gomeeotêbertiror: het 
deinpeir eener slo.it tusschen de Veenluan en de llilder-
dijkstiaat eu bet leggen vuu een riool door die demping. 

'lleirMliftven. te 1 uur, dooi' brug. en weth.: lo. liet 
uitbreiden der school in de l'iet-Ueiusl nut: 2o. idem vau 
die voor gewoon lager omleivvijs iu den Oroeuenilaal. niet 
de levering vun eenig strh.KiTiiiireiiblement. 

hriilii-u<'u • sav. " uren. in hel wnterschapshuis uuu 
's-(i m ven weg: het ivnjarig onderbond vun- benevens de 
vereischte vernieuwingen en leverantieii aan de U'ii dienste 
vair den polder Kralingen liestuunde gebouwen, bniggen 
enz., van 1 Mei '80—.10 April "Hl. 

Il.»nn-er.li.g M) April. 
W.iodri. hem , te 10 uren. op het bureau der genie: 

het herstellen vun bek leed ingsuiiiivn te Woudricbem en 
Loevestein. Raming /1H00. 

Iteli'i , te 11 uren. in bet liureuii VOOT de schutterij: 
bet verbeteren van gehouwen dei' coustructiewerkpkiatseii 
en der ijzergieterij te Delft. Ruining /'1D.200. 

M U I . . l i nUurp . te II uren. door liet bestuur der 
waterkeering van den cal. (Milder Oost-llevebuid. in het 
gemeentehuis: het herstel, de vernieuwing en het onder
houd tot 30 April '81. van de gewone aarde-, kram-, rijs-
eu steenglooiirigwerkeii. iu één pen I. 

Aseea . te 12 uien, door bet prOV. bestuur: het ver-
uien wen van eeuige vakkeu klinkerhestruting tusschen 
Assen en Rolde, het bouwen vau 2 gemetselde duikers en 
het doen van heistellingen aair voorwerpen tot den prov. 
weg van Assen uaar de lltlte Mioon-nde. 

Arnhem, te 1 uur. dooiden burgemeester: bet deuipi'ii 
van een gedeelte vau de StudsIteek, en daarmee in ver
hand staande werken. 

Nleuwataai , door het kerkbestuur, rirj YY. Jorissen: 
bet maken van eeu houten plafond in het middelschip 
van de R. K. kerk vair den 11. Jouuiies de Donpcr uldaur. 

VrU**K. SO April. 
WalaaarSen, te 10 uren. dooi' het bestuur der water

keering van het cal. waterschap WaJsoocden, bij Isn 
Fruncies Adiiimnsens: het uttvmren van verschillende 
werken, alsmede onderscheidene leveranties. 

'•-Bonen, te K l ' , uren, door het ministerie vau wa
terstaat enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: lo. 
de verhreèding der iH-grinling eu liestruting van een ge-
aasJIS on.lerln)Uwd.jrZiiid-\Villerusva:ii-t iu SixHil-ltr-abaiit. 
Itumiiig /7200: SO. het verrichten vair buiteugeworre hei--
stelliugen rum deschiplmig over-de Maas hij Bede). Ruining 
r U i u . 3o. het herstellen vun wiuterscha.le aan den 
Itijks-eronten weg le kl. no. 8. van 's-Rosib naai' Oruve. 
Itaining ƒ6000. 

Lelden, te 12 uren: hrt bouwen van een woonhui 
enz. iu de Puurdiaisti-cg. Iul. hij den architect VV. | 
Mulder, Hooigracht 08. 

liranlngen. te 12 uren. dooi' het prov. Instuur: i, 
het plaatsen van een dukdalf hh u de huitensbiis va, 
het Kemskanaul le Farmsurir: So, het veniieuweii v.i, 
het tolhuis hij de 1'ottert, aan den weg van Omniiigt., 
naar Slrnolios: 3o. het verlioogerr en verzwaren 
den ziiilijk ten in N inl wekten van Delfzijl, over eeue lengt. 
van 120ó M.. aanvangende bij deu' «Nsrtpolojeropom 

« i i i s i . - r i t i t m . in hel café Panorama: het bouwen vu, 
2 dubbele woonhuizen, op i terrein aan de Westeidoi, 
straat tegenover het centraal hiilpsüition. Inl. bij d,-i 
architecl-wei ktuigk lige .1. VV. Meijer. 

Zat er dn* , 1 Mei. 
Mei enter, te IU uren, door lung, en weth.: de I.., 

var n njieiiharo school v.xic 420 kinderen. Aauw. ^ 
April, te | l , j uren. 

Nl.-Annaparaehle. te U urvu. door het ftWIMMIlleln 
stuur vun Met Kd.lt: het leverei spreiden van irn, 
stère grint, in 2 |ierc. 

Staèhtortaj, te 12 ureu. door Mr. Van der Hoop 
Slmhteren. op het lloogliuis: het venlie|M>n of baggeren 
vun een gedeelte Slmditerdiep, lung «060 M. Inl. bij den 
aicbitecl \V. vuu der llev.le. le Orouingeii. 

VVins, toiten . te 3 uren. bij A. .1. Ruibing: lo. hei 
driejarig oudeihnud van den kunstweg Winsihoteu 
Heeitii -Pruisische grenzen: 2o. de levering vun 82 stère 
riviergiirit eu 380 stère macadam. 

l - k v u r i . door het gei neen tidiest •: de levering van 
90 stère riviergiirit 

Maandag, • Mei. 
'«-Hage, le 10', uivn. d.Mir het ministerie van water

staat enz., aan het gahoaw van het prov, bsstaur: het 
herstellen vun buitengewone storm- eu winterse budo aan 
de sla glooiing van den Oudelaridschen /. lijk. aan dp 
zuidzijde van O leree.le. Aanw. 28 April. Rauiuig ƒ H5H0. 

Vl>ra \e i im«er , te 12 uren. door het kerkbestuurder 
Ned.-llerv. ge ente. bij A, vuu der Bussen: hel afbreken 
vau muren enz., bet houwen van t consist.iiii'kauiei 
en bijko ide werken. Inl. bij den architect J. A. Vonk 
te Aluikerk. Aanw. te 10 uren. 

D.irdrerlil, te 12 uren. ter secretarie: het verrichten 
vau eenige aard- en buggerwerkrn tot voll.H.iing van den 
Stadsvliel naar het stooiiigemaal aan de Mijl. eir bet 
maken vun een brugje van gecreosoleenl dennen bout over 
dien vliet. Aauw. 28 April. 

Wageningen . le 12 uien. door den architect D. Ocvs. 
beek Molenaar Ite Arnhem), in Be Wereld: de verbnuwnij; 
vun 2 heerenhuizoii en eene burgerwoning, in de Hoog
straat aldaar. Aauw. 1 Mei. le 11 uren. 

Ulniidag, a Md. 
Haarlem, te 10 uren. iu het N<mi<l-en-/iii<lliojlanibcli 

Koffiehuis: de levering vuil ongeveer 10,000 UI.. Eng 
gasstit'iikolen en 10.000 III.. Uubrkoleii aan het gesticht 
Meei'enheig. 

I.einrlni . te 10 uren. door burg. Pil Weth,: het IHIIIWC 
van een gei utehiiis met al den urheid en de leveriru; 
van motetiulen. volgens hest.-k. Inl. I.ij A. Pothoven, uu 
timmerman, te lu'iislen. Aanw. 30 April, te 10 uren. 

Üarlnehem. le II men. door de commissie voor dr 
gemeene belangen vuu de hoogheemruu<lscha|i|>cn de \ l -
blusset vvuanl met Arkel-benedpii-de-Zouwe eu de Vijf-
l i enlanden. in de Doele: lo. het herstellen en onder
houden van de sluizen, duikers, lirugg huizen, koeten 
euz.: 2o. het herstellen en onder! den vun rijswer ken; 
3n. het makeu vun velschillende aardewerken, in 12 perc,; 
4o. hut leveren van grint, iu 7 perc; Bo. het vervoeren 
en verspreiden dier grint ui 7 |n'iv. 

Leeuwarden, te ii uien, door bet prov. bestuur: bet 
maken van het kanual De Nieuwe Zwemmer, met bijbe
hoorende kunstwerken. Aanw. 3 Mei, te 10 uren. Ra
ming ƒ214.000. 

Leeuwarden, te 1 uur, door het ministerie vun wa-
teistaut enz., uun het gebouw vuu bet prov. bestuur: het 
vernieuwen van de ophaalbrug over de ('oin|iagiioiisvaart 
iu de traverse te lleereuveeii. Aanw. 28 April en 1 Mei. 
Raming /3200. 

WoeiiHdag a Mel. 
i ' . " - i . » r K , te 1 0 men. in het Mot' Gatria-i het tmtm 

ten'ii vau de garniziM'iisinlIriuerie aldaar. Naming /'S(MK). 
N-llage, te 11 uren. door het ministerie van watei-

staat enz.: lo. bet onderh I dei werken behoor Ie lot 
de leiiluinmen iu bet Zwols-hediep. met de verlichtingen 
ufh.ik.iong geil. 1 jaar. Naming /Wl^OO', 2o. het maken 
van 10 dwurskrihl.cn Ier de gemeente Heter. n. langs 
den linkenk'ver van deu Neder-[vuu. tusschen de kiloine-
teri-aaien 2fi en 28. Run ing / 2ii.atH). Aanw. van beide 
1 Mei. 

"-•lage. te 11 uren. dooi' het ministerie vair water
snuit euz.: het verrichten van eenige verfwerken aun de 
laindser-lMMiw.il te 's-Hage. Aanw. 1 Mei. te 11 uren. 
Raming ƒ6027. 

sxliugerbrug. le 12 uren. door.liik^i.iafen heemrnlen 
van .le /y|M*-i'i.-lIuzepol.ler. iu Het Wapen vun de Zij|.c: 
lo. het vernieuweii der pastorie aun de St.-Muui tensbrn^: 
2o. het ouderlioinl van alle gehouwen, bruggen, sluis cn 
verdere eigendommen. 

VYInsrhaten, te 5 ureu. door hel geiiieetit.'b.^tmr 
hel deinpi'ii vuu het vuurwater lungs .1.- Hinncnvennec. a, 
lienevens het maken vau riolen, bet sloopen «irr bruggen, 
bet plaatsen van eindhesboeiingen. bet auu-en verleggen 
vun divers- bestratingen, bel verbeteren van bet v.iur-
wuh'i' buiten .Ie eindpunten van het te dempen kanaal-
pand en het maken vau een walbischiM'iing. Aauw, 21 
April, te 12 ureu. 

«•laveren, .loor hel gemeentebestuur: lo. hel gedeel
telijk vernieuwen vuu deu boveuhoiiw dei' druuilirug. ge
naamd de Koebrug: So. bet vet- eu bij Uitwen vun het 
lokaal, vroeger geilieud hehhende voor' ii|Miibare lagere 
school, eu inrichten daarvan deels tot lokiuil voor den 
pilblieken dienst, deels tot woning, lienevens i,.-; Imuwen 
aun ,l>' zuidzijde daarvan van een hraiidspuithuisjo. 

3o, door het sluislnstuiir: het uitvoeren van eenige ver
nieuwingen eu herstellingen aau de zeesluis en IJIJIH'IIOO-

lide werken, met hel onderhoud van 1 Mei 80—30 
• Jongs April '81. Inl. Inj den opz Aanw. 4 Mei 

Veendam, door de directie der Oronitiger Truiuwav-
uuut schappij, in Me lu i , - : het leggen der sporen, wissels 

enz. voor de lijn Zuidbroek—Veendam Wildervank. Aauw. 
3 Mei. te 10 

Monden!»ft. O) Mei. 
Haarlem, te , uren. door het ministerie vun water

staat enz., aan het gebouw van bet pniv. bestuur: bet 
driejarig onderhoud vau het Ticnhovensche kanaal in 
Gooiland, gem. Hilversum. Aanw. I Mei. Kaming ƒ üoO 
per jaar. 

Vrijdag, 7 Mei. 
Middelburg, te 10 uren. door het ministerie van wa

terstaat enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: het 
maken van « iiaahi'gel niet leiuiuiiigwerk v w d.' 
siiatieshus van Walcheren in den westelijken huvondi|k 
van de buitenhaven te Veere. Aanw. 1 en 3 Mei. Kaiiiing 
ƒ Ifi.500. 

Hellaiiant. te 10 uren. door het bestuur van den pol
der Rokseiuxse, op het gemeentehui-: de re j ei ra tie van 
stwtiwerk en verdere .biart.M' IM-I ende werkzaamheden 
aan den zeedijk van den iNtlder Roksenisse. Inl. hij den 
opzichter J. Lokker, le Stellendam. Aanw. 4 Mei. 1>' 
2 uren. 

lieerlruldenhrrg. te 10 uren. iu bet llotcl-Oomiofr-: 
lo. hel aanvullen eu heistellen vuu iniiiidutieniuterieel If 
(ieertruidenherg; 2o. het mukeii van eene reiuigingsin-
richting in de kazerne aau de Markl aldaar. Inl. bij den 
eerstaanw. ingenieur, aldaar. 

Ilardrerhf, te 11 ureu. inhei Nederlandsch Koffiehuis 
van .1. Zalm: de levering van 7700 BI., grove machine* 
Ruhtsleeiikoleii. ten bohOBVO van de stiHimgemuleii M 
1'utteishoek en auu den Trekduiu onder 's-0ravendoek 

Xwalle, te 12 uren, doorliet ministerie van water
staat enz., aun bet gebouw van bet pmv. Instuur: liet 
herstellen der buitengewone winteisthude aau de Rijks-
l i vierwei-keu op Schokland. Aanw. 20 April. Kauun^ 
ƒ 8425. 

Edam, te 1 uur. aan de Piiriuerwerf: lo. het iiitdieiM-n 
vun eenige gedeelten molen-. mid.leltiM.diteii en wegsloo-
ten; 2o. het verrichten van eenige berstellings- en ver-
liieuwingswerkeii. met de leveranties, aau de plaats Van 
Wallendal, iu de Puiiner. uuu den W.sterweg. Inl. bij 
den algemeen opzichter van de Puruier, 

Purmerend*, te 6 uren, door bet R. K. kerkbestuur 
Ie Heemster, iu het Café Uellevue: bet bouwen van eene 
pastorie bij de nieuwe kerk te Deemster. Ink bij den 
architect IJ. BijviM'ts Hz., te Amsterdam. 

Nehullrnhurg <hij Hindc|on|>cui. in bet ('ontributiebuis 
van W'ijinbritseruderls & a. Contribiitie-zeedijkerr: lo. te 
10 uren: bet verhoogen en verzwaren van den Nieuw-
landenlijk tusscl llinde1oo|Mi Workum. lang 340 M.. 
met de noodige aansluitingen aan deu Ooslerihjk, over 50 
M. lengte: SO, te 11 uren; bel maken en beistellen vau 
eenige perceelen hei-, steen- en aardewerk aan ile zee
weringen der Contributie; 3o, te 12 uren: de levering van 
300 Nonrdsi-h grenen palen, lang 53 d.M.. 200 M. eiken 
gording, zwaar 10 a 21 c.M., Ion M. idem. zwaar 8 a 17 
c.M.. 700 M. grenen planken, zwaar 4 a W cM.. 300 M. 
vuren dito, zwaar 3'/j a 25 cM.. 200 I,. wrak, iu 4 |MI-C„ 
1B0 stère grint 200 stuks 5 hektogmms rongerr. 800 stuks 
125 gnuiLs dito. Aanw. van sub lo. 5 Mei. te 10 uren. 

Xaterdag, ft Mei. 
Oudrlande. te 10 uren. bij J. bons: het vernieuwen 

en onderhouden der gewone aarde-, kram- en st.vn-
glooiirrgwerken aau de waterkeering vun Buurland. Aanw. 
8 en 7 Mei. 

lieerde, te 12 uren. door buig. en weth.. bij J. Hoeve: 
bet bouwen van sens sch.Mil voor 150 leerlingen. Aauw. 
te 10 uren. 

Maandag, 1 0 Mei. 
'••Hage, te 11'/, uren. door bet ministerie van water

staat enz., aan bet gel w van bet prov. bestuur: het 
bouwen van eeue woning V.MH' den sluiswachter bij de 
Mor wede-keersluis te Itoriiichem. Aan 5 Mei. Raming 
ƒ5480. 

Waenadag, 1 1 Mei. 
'a-Hage, te 12 uren. door bet ministerie van water

staat enz., ten dienste der StaatsspiMirw.: lo. bet maken 
vau werken tot uitbreiding van bet station Zwolle. Inl. 
Inj deu hoofdingenieur te Zwolle. Aanw. 4 en 5 Mei, te 
11 uren. Riming /'342.200: 2". het maken vau eene ver
hoogde los- en iadingplaats met veepark. van eene ver
hoogde kolenstelling. vun den onderhouw eener groote 
draaischijf, van Instralingen en verdere bijkomende werken 
op het goeden>] is tat ion iu de Stadsriet lauden te Amster
dam, ten liehiM-ve van den s|»iorweg Nieuwediep Am
sterdam. Aanw. 4 eu 5 Mei, te 11 men. Raming J 70.300. 

'n-llage'. te 11 uren. ihnr het ministerie vun water
staat enz.: lo. het verrichten van heistellingen eu ver
nieuwingen aan de IIijks-rivierwerken op de Uoven-Maas 
mei het onderhoud van I Juli '80—30 Juni 'Hl. iu 5 
perc. Aanw. H Mei. Raming: JKTC. 1 ƒ 11.650: |M*IV. 2 
ƒ11.100: (H-IV. 3 ƒ 8300; perc. 4 /'iri.'JOll: |K>IV. 5_/,22,WKI; 
2o. idem vun idem auu de Rijks-rivierwerkeii op den 
(ieldersche-IJsel. t het onderhoud vun I Juli '80—30 
Juui '81. in 3 perc. Aanw. 5 en H Mei. Raming: pere. 
I / 16.120: pen. 2 ./'I6.73U: |M-IC. 3 ƒ 15.760. 

a-Hage, te 11 ureu, d.Mir bet ministerie van water-
staat enz.: de verhouw vau het ministerie vau Wateisfciat, 
Handel en Nijverheid. 

Ilanderdag. 13 Hel. 
Hein , te 12 uren. door de commissie van iM'heer over 

de verheterde eu U'grinte wegen ouder de gemeenten Me 
bier. Maasland. Hnf-vaii-l(elften Vluunliriger-Amhucht. in 
Den l;.ilk : het vijf|urig onderhoud vau die wegen, ter 
lengt.' van 21,716 SI., iu 1 perc. 

llaitrlrm, te 2 ' , uren. door het ministerie vuu water
staat enz., aau hel gebouw van het prov. bestuur: het 
herstellen en verbeteren van de Itijkszeewerken op Mar
ken. Aanw. H Mei. Raming ƒ 15,600. 

Vrijdag, 1 4 Hei. 
Arnhem, te 12 uren. door bet ministerie van water-

Slaat euz.. aau het gebouw van bet prov. bestuur: bet 
IH ui wen eener havenmeesters- en brugwuebterswoning hij 
de Apeldoorus'hr dniailirug. Naming ƒ5070. 

Hlmidag. i s Mei 
H i i o r n . te 12 uren. ui het lokaal Het Park: bet bOO-

WPII vau eene kerk met toren op bet terrein van de ver
brande Grootekerk. Inl. hij den architect-ingenieur 0. 
Miivsken. te Amstenlam. 

Waenodag, 1» Mei. 
'n-Hage, te 11 uren, door het ministerie van water

staat enz.: lo. de heistellingen en vernieuwingen aau de 
Hijksrivierwerken op het Puniierdonscho kanaal, den Ne-
ileiTipi eu do Lek. met het onderhoud dier werken vuu 
l Juli '80—30 Juni 'Hl, in 4 jieir. Aanw. 15 Mei. Naming: 
perc. I ƒ13.400. perc 2 ^5000. perc. 3 ƒ20.050. perc 4 
)'2.">.600:' 2<>. ,|e heistellingen en veniieuwingerr uuu de 
Hijksrivierwerken op den llovenrijn en de Waal, met het 
onderhoud dier werken van 1 Juli '80—30 Juni '81. in 3 
perc Aanw. 15 Mei. Raming: perc. 1 ƒ20.600. pure. 2 
ƒ33.500, perc 3 ƒ37.300. 

0)p lalrr le ae|ialen datum. 
\\t.iiHi«rt*di |k door den polder Zuidvliet: het bouwen 

vuu eeu steenen suutieslnisje in den zi-edijk vun dien 
(Milder. Aanw. 30 April, te 11'/, uren. 

Ternaard. bij den dijkgraaf van het waterschap van 
Westdoiigei-udeel: de leveriug van verschillende houtwaren. 

Atloop van Aaiibesledin^eii. 
(iranlngen. 10 April: het bouwen vau een pakhui* 

voor M. Wieringu: ingek. 12 bij., als: 
li. de Jong, te Groningen, ƒ 3050 
F. Roders, » idem - 3000 
).. Peters, » idem » M6S 
O. Behjere, » Rottevalle, • 2U42 
I'. II H Iriks. » Onanogen, » 2H50 
.1. II. Muller. •• idem » 2H24 
M. Mammen, n idem » 2772 
D. Ilooijes, i idem ii 2760 
J. Wullenga, » idem » 2750 
K. Wietsema. >• idem » 2740 
II. lansen, » idem * 2726 
0. Bui/inga, » Zuidhoni, >< 2648 
gegund. 

Hein. 12 April: de levering aan de artillerie-stapel
en constriicticuiugurijnoii vuu: 

pore. 1. 40oo KO. nieuw sink iu bloaken: minste inschr. 
was A. D. Ham burger, te Utrecht, ii /26.50. 

perc. 2, band-, staaf- en plaatijzer: a. 7000 KO. band
ijzer, b. 4000 KG. plaatijzer, r. 4'J.OOO KO. staalijzer; 
minste inschr. wareu W. Ilernet en Co., te Amsterdam, 
resp. ii ƒ11.12. 

kampen, 12 April: hel maken eener bedijking op de 
Mundjcswaard, met inbegrip vuu bet bouwen van eeu 
sluisje en van eenige duikers: minste inschr. voor de 
luassa was J. Wijnhout, te Hrunnepe, V.MH- ƒ38.074. 
Pel vee Isge wijze waren minste inschr.: 

le iM-re. D. Bul te DruruiejN\ /"10.U37: 
2e » W. Blokland Az.. te Hardinksveld. ƒ 14,780; 
Se » J. Dekker Jr.. te Vollenbove. /"558Ó; 
4e • M. Voersasn, te Kam|M>n. / tn;iii: 
te » dezelfde, ƒ 2.'I8Ö; samen ƒ37,716. 
L e a l , 13 April: het Imuwcn van een nieuw huis; in

gekomen 3 hilj.. als: 
J. Tennissen, tc Nijmegen, ƒ 7680 
A. Brans, » Fist. „ 7600 
Tb. Alwicher, « bent. » 7070 

Heuthem, 13 April: bet houwen eener school met 
oiuierwrjzeisvvoning: minste inschr. was II. Boshouwers, 
te lummel, voor / 11,900. 

Am*terdam. 15 April: V.MH- de levering van verschil
lende iM-iiiMMligdhedeii aan bet departement van Koloniën 
wareu o. a. minste inschrijvers: 

250 vat Portland-cement; O. Briegleh, te Amsterdam, 
ƒ 1147. 

400 rel asphalt-vilt: Aug. M. Buys, Rotterdam, ƒ 2080. 
Slijp- en wetsteenen: R. S. Stokvis en Zn- idem, ƒ857.37-
Vijlen: G. Watson en Zn., ideur. ƒ 4100.35. 
100 spitsen tot weeralleiders: II. .1. vau Houten. Am

sterdam, /' 600. 
Weegwerktuigen: Becker's Sous, Botterdam, ƒ 451.50. 
Divers gereedschap: Meijjes eu llóweler, Amsterdam, 

ƒ 1617.40. 
Idem: R. S. Stokvis en Zn., ƒ 1U05.80. 
Idem: D. S. M. Kalker. Amstenlam. / 1205.30. 
2000 M. putkettiug en 6 heiblokken: Meijjes en HÖweler, 

ƒ 680. 
2500 patjols eu 500 s. bopj.cn: D. S. M. Kalker, ƒ2668. 
10 veifuiolens: R. S. Stokvis en Zn., ƒ 275. 
m MS «„ 12 vel vilt: Aug. M. Nuvs, / 1:100. 
Bang- en sluitwerk: D. S. M. Kalker. ƒ0141.85. 
''000 KG. zinkwit no. 2: B. Vettowiukel eu Zn., Am- j 

sterdam, j IDOO i 

3000 KG. roode menie: Roogeweg en Van Zameten, 

11. Vettewinkel en Zoon, 

roode menie: Hoogeweg en Van Zameren, 

idem, ƒ717. 
11,425 M i . zinkwit im. 2 

en 2700 vorsten: Gebr. Lauiuuiis, 

ƒ3027.625. 
8160 KG 

ƒ 762.86. 
135.000 dakpai.u 

Tegelen. ƒ 6069.60. 
Verfwaren: ('. F. Fleumer. Amsterdam, ƒ 10,750. 
Haarlem, 15 April: lo. het leveren van brik cristort-

sti'eri en bet bestorteti der lleldeische zeewering, in 2 
pen:.; minste inschr. waren: Ie pare. Gebr. .lunzen, te 
Nieuwediep. ƒ 2233; 2e porr. dezelfden, ƒ 7323. 

2o. bet doeu vau duinheplatitingen, bet stellen vuu riet-
schuttingen euz. op Tesscl eu den vasten wal vau Noord-
Holland, in 3 jierc; minste ins br. wareu : le perc. \V. 
Hillenius. te Tessel. /4280 ; 2e IM-IC. J. Oldenburg, te 
Bergen en II. Nottebnan. te Schoort, ƒ0248 ; 3e iieiv. 
dezidfden, ƒ7448. 

Sa. het onderhoud van den zeedijk tusschen Niuinlen 
en Muidcrherg. van de strand|ialen te Muideilierg en vun 
den zeedijk OSOtMtan Naarden, tot 1 Mei '81; minste in
schrijver was B. Vermeulen, te Weesp, voor ƒ589. 

Wlrrlngen, 15 April: het maken van eeu steenen «lam 
aan deu Worpodijk. lang 50 M. en bet maken van eene 
steeugUiiiiig aan deu Hoehnerdijk, lang 100 ati ingek. 
12 bilj., als: 

l l . Pool 
.1. Gijzelaar, 
P. de Vries, 
N. B. Schreuders, 
J. Schreuders, 
P. W i l m s 
P. Poppen, 
J. TooV 
J. Giftjes 
N. Heijhlok, 
B. Beukenkamp, 
C. Kroon, 

« . . i r l i i r l i . i t » . 15 April: 
de welken te Goiiu.'heui 
J. .1. Kuiler. 
M. A. Treffers 
A. O. de Pater 

ingek. 3 bilj., als: 
te Gorinchein, 
» idem 

ƒ 9850 
n U700 

6666 
6619 

• 6487 
1 6450 
l 6337 
, 6319 
I 6318 
1 6100 
» 5970 
I 5860 

: onderhoud van 

/' 8800 
3515 
3423 

de kazeriiegelMiiiwen enz. te Gorinchem; 

ƒ4450 

lo, idem 
ingek. 5 bilj., als 
J. v. d. Laak, te Gorinchein, 
D. Siz<M\ B idem 
.1. J. Huiler Jz., > idem •• 4370 
('. Snoek van Muijlwijk, » idem » 4230 
A. G. de Pater, » idem > 4U7 

3o. eeue verving van werken te Gorinchem; eenige in
schrijver was A. Sizoo Mz.. voor ƒ1594. 

Kul»rherfcrug, 15 April: het afbreken en wederop
bouwen vun een woonhuis met houten wagenschuurtje, 
op de plaats Welkom, te Kleine-Harkstede; ingekomen 
6 bilj.. als: 
Hoornen, te Huisclierbrug. ƒ 6440 
W. Wietsema, • Groningen, •> 5845 
J. vau Belden, » Harkstede, l 5430 
Oosterhegeo SB KapjM'lhof, * Groningen, i 3399 
J- Pot • Stedum, » 5010 
K. Lentz. * RuLscherbnrg. i 4644 

Arnhem, 16 Anril: de levering van 260 M ' gewasschen 
grint aau het Arnlieinstdie-en-Velpsche-Broek: minste in-

was W. van Hasselt, te Nijmegen, a /1.64 
|M-

'H l l o - rh . 16 Anril: lo. het voorzien van de kanaal-
boorden der Zuid-Willemsvaart in Noonl-Urabant; minste 
inschr. was J. A. van Lith, te Scbyndel, voor ƒ7489. 

2o. Int veranderen in s teel ig looi ingen der rijzen noven
en iM'iiedenvleiigels vau de sluizen no. 9, 8 eu 2 op de 
Zuid-Willemsvaart; minste inschr. was dezelfde, voor 
ƒ 23SO. 

Leeuwarden. 16 Anril: 
I. ittenv'izijl; ingek. 15 bilj., 
B. Tichelaar, 
A. J. Joustra, 
.1. Feenstra. 
l i . Zaagsma, 
.1. Dokter, 
T. N. Feenstra, 
II. Lumuiortsma, 
F. SjNielstra, 
M. T. Wijma. 

lo. de vernieuwing van de 
als: 

te Leeuwarden, 
« Baard, 
» Burgwerd, 
ii Seksbierum, 
•> Leeuwarden, 
ii UoNward. 
n idem 
• idem 
i Wommels, 
* Tzum. 
ii Franekcr, 
•> Tzuiiimarum, 
» * 'nli.i.ml. 
» Harlingen, 

Bolswanl, 

J. O. Dijkstra, 
G. B. Brouwer, » 
P. .1. Nijdain, » 
G. B. v. d. Valk. • 
D. v. d. Zee, • 
J. Jorritsmu, • 

2o. het driejarig onderhoud d> 
Klif; ingek. 9 bilj.. als: 
B. L. Cusveller, te Staveren. 
W. B. Mulder, » Bmdelooj)en. 
P. .1. de Boer, .. Staveren, 
s. R. OssnruS} » idem 
S. F. de Vries, » idem 
A. S. ('uperus, • idem 
J. J. de .long. » Koudiiiu, 
J. A. Tuinier, » Heinelum, 
IJ. J. Joustra, » Molkweriim, 

ƒ 5100 
l 4889 
I 4850 
I 4840 
» 4H2S 
« 4765 
» 4715 
- 4696 
• 4615 
» 4566 
I 4457 
» 4436 
ft 4410 
. -I.-.;s 
i NU 

werken aan het R.MMIC 

issli 
1820 
1794 
1788 
1697 
1M0 
1519 

ttranlngen. 16 April: bet Imuwen vau 6 Ik'huizingen 
op een terrein bij Groningen, sectie B. no. 2001 gedeel
telijk.ouder bel r van de architecten Hnckzciua: ingek. 
10 liilj.. als: 
1). S. Middens, te Groningen, f 8360 
0. A. de Ruiter, • idem l 8275 
II. J. v. d. Nap, n idem » 7877 
J. Kriuter, | idem » 7800 
M. Mammen. » idem • 7400 
l i . Schuur, * idem l 7340 
G. D. v. d. Meulen. » Aiigustinusga. • 7279 
K. W. Wietzema. » Groningen, » 7140 
II. Oosterhagen eu F. Kappelhof, » idem • 6944 
J. de Vries, » idem • 6876 
gegund. 

Hergen-ap-Z«am, 17 April: het verbeteren van het 
g.u'iiizoenshospitaal aldaar: minste inschr. was F. («uren. 
te Bergon-op-Zonin. voor ƒ 6038. 

Il< l i b r i u m . 17 April: lo. liet vergrooten der school 
te Heiikeluiu, met vernieuwingen en heistellingen en 
levering van scbiMilineuheleii; ingek. 4 bilj., als: 
W. Loogen, te Barvrflnen, ƒ 13,600 
B. Mink. > Kedichem, * 13.300 
C. Kxalto, > Gorinchem, • 13.000 
A. de Groot Cz.. * Heukelum, i 12,600 

2o. het afbreken der bestaande school te Spijk en we-
asropboaWQB eener nieuwe school en onderwijzeisworring; 
ingek. 9 bilj., als: 
N . Stravei 
A. P. van Lieren, 
II. Mink. 
T. W. Wapperoui, 
C. Muijlwijk, 
W. Loonen, 
C. Kxalto. 
li de Zwart, 
J. A. Uiouwer, 

te Spijk, 
« As|MTen, 
» Kedichem, 
i> Gorinchem, 
- ('iiriiicbem, 
• Hervvijneii, 
n Gorinchem, 
» Giesen-Oudekerk. 
i Hardinksveld, 

ƒ21.200 
i> 21,100 
» 19,400 
» 18.700 
» 18,200 
» 18.100 
» 18,000 
» 17.600 
• 17.582 

l'treehl, 19 April: lo. het makeu der geliouwen viMir 
het te stichten stoomgemaal voor de waterscliap|M'ii Vuil-
kop, De KiKM'st en Wulven: ingek. 9 bilj.. als: 

P. v. d. Koolwijk, ƒ 16,999.99 
T. v. d. Veer, » 16,300. 
S. van Zoest, » 16,200. 
M. Sihreudeis, , 14.924. 
II. Hageman, » 14,875. 
N. A. Zwanenburg, « 14,548. 
C. v. d. Wiel, » 13,500. 
G. A. RiMliug, * 12,888. 
M. Barneveld. « 11,640. 

2o. voor het stoomwerktuig ingek. 6 bilj., als: 
Van G.M?tbem Reallier en Co., ƒ 14,200 
SiM-iété de Gillv, ., 12,476 
Gebr. Schutte," .. 10,500 
II Bollinckx. . 10,400 
Isselhurgerbiitte, n 8,900 
Onsterlii-.iek en Zn., ., 8,691 

'•-Hage, 19 April: het leveivn en verwerken van 
stortsteen om de koppen der heide [Ionische hoofden aau 
den Üudehoornsiben zeedijk; minste iuschr. was C. Ros
kam Jz., te Sliedrecht, voor ƒ26,600. 

Dein, 19 April: minste inschr. voor de verschillende 
leveringen aan de artillerie-stapel- en constructiemaga-
zynen waren: 

perc. 1. 500 M, zijden gaas, gegomd: W. Hoven en Zn., 
te Rottenlain. a (TM par M.; 

perc. 2, 100 KO. siaietten koortl: J. Parmentier en Zn., 
te leiden, a ƒ4.50 |M-r Kti.: 

perc. 3, 50 stuks veilighcidslampen: G. J. Leeuwenberg, 
te Delft, a ƒ8.74 per stuk; 

pen-. 4. 2700 KG. zink iu bladen dik 0.015 M.: De Jonk-
heere en Zn., te Dordrecht e /"0.28»* per KG.; 

perc. 5, 2000 KG. idem dik 0.0012 M.: A.Ml. Hamburger, 
te Utrecht, a f 0.28= por KG.; 

perc. 6, 3000 L alcohol van 90 nCt: P. J. Kiiip en Zn., 
te Drift, ii ƒ1.545 per L.; 

perc. 7, 300 riem gewoon kanloespapicr: W. Ilissink, te 
Zutfen, a ƒ9.46 per riem: 

perc. 8. 1000 KG. blonde schellak: C. F. Fleumer, te 
Amsterdam, a flM por KG.; 

pere. 9. 500 KG. zwavelaiitiiiionium: Hoogeweg en Van 
Zameren, idem. ii /"0.55" per KG.; 

pere. 10, 7500 KG. salpeterzuur: G. J. Ketjen, idem, 
a ƒ0.64 per KO.; 

pere. II, 2000 KO. zwavelzuur: dezelfden, a ƒ0.19 
ppr KG.; 

perc. 12, 300(1 KO. koperplaat dik 0.0009 M.: II. de Mens 
cn Zn., te Rotterdam, a f 0.9210 \n>r KG.; 

perc. 13, 4500 KG. idem dik 0.0005 M.: dezelfden, a 
ƒ0,92''* per KG.; 

pare. 14. 480 KG. rood sUiarkojM'r dik O.OI05 M.: l i . s. 
Stokvis en Zn., te Rotterdam, ii ƒ 0.9110 per KG.: 

pere. 15, 1050 KG. rond staafruessmg dik 0.016 M.: H. de 
Heus eu Zn., a ƒ0.93» 5 per KG. 

Kampen, 19 April: lo. het leveren van straatklinkers; 
gegund^ aan J. O. van den Broek, te Kampen, a ƒ15.96 

2o. idem vun 16,750 Quenaslkeien; gegund aau Ktoos 
en Van Limburgh, te Rotterdam, VIMII'ƒ3019.80; 

3o. idem van 60.000 gele Goudsche I.Mblinkers: ge
gund aan A. Mijnlieir Tz., te fÖeuwerkert a/IJ., a ƒ7.97 
per mille; 

SO. bet maken van klinkerhestrating en trottoirs; ge
gund aan I). Zwauejiol. te Kampen, voor ƒ2037.40. 

« l i n g e , 19 April: lo. het afbreken van een gelKiuw 
op het Kerkplein: minste inschr. was J. Mevssen, te 
's-Hage, voor ƒ335. 

2o. bet bouwen van hulplokulen bij de 11. B. S. voor 
meisjes in de Wagenstraat; minste inschr. was A. Nater, 
t«' 's-Hage. voor ƒ3720. 

So. het bouwen eeuei' sdiool met oiiderwij/eiswoiiing 
en gymiiastieklokaul aan de Duinstraat te St-heven ingen; 
minste inschr. was W. F. Raasveldt, te 's-Hage, voor 
ƒ 48.550. 

hraningen, 19 April: het grootendetds afbreken en 
wederopbouwen van het huis van .1. Hrongers. in de 
Heerestraat, onder beheer van den architect .1. Maris; 
iugek. 15 bilj., als: 

M. Mammen, ƒ 10.926 
B. Schuur, • 10,685 
HL Piel. » 10,449 
J. Werkman, » 10,444 
J. Haupt, ft 10.143 
A. Schreuder, • 10.153 
J. R. Jansen, * 9.400 
B. v. d. Nap, 1. 9,361 
J. TiM'smun, 1 9,300 
J. B. Mulder. „ 9,200 
U. de Jong, » 8,999 
H. Jansen. , 8.997 
E. Peters, * 8,977 
K. Fekkes. » 8,946 
II. J. v. .1. Nap, 8,285 

gegund aau K. Fekkes. 
Meergeatel. 19 April: het bouwen van eeue school 

met onderwijzersworiiirg: ingek. 6 bilj.. als: 
P. II. Versteijnen, te Oisterwijk. f 7483. 
F. van de Struik, » idem ".. 7399. 

Wiens. . Moergestel, 1 7385. 
J- vun Rijt, • Oisterwijk, 1 6915.80 
H. Vriens. » idem 1 6669. 
F. Smulders, » idem » 6668. 
gegund. 

AmMterdam, 20 April: het houwen van 6 woningen 
en onderstuk op een terrein Psbnstraat 60, onder beheer 
van den architect J. U. Wijnstok: ingek. 11 bilj., als: 
Aaldeis. te Amsterdam, ƒ 11,764 
J. T. Prentzler en Struis, * idem » 11.680 
W. Merjer. • idem • 11.300 
Vonrthuizen, t idem • 11,240 
J.BultennanenF W.Duinond, n idem 1 10,887 
U. F. Mont/. » idem » 10,820 
I. J. Turing, » idem » 10,666 
II. Ik'kkeis. idem „ io,400 
J- de Baar, » idem » 10.203 
Verbagen. .. i d P l n 9,870 
J. W. riibergeii, • idem 1 8,660 

l t ree In , 20 April: het afbreken van een wachters
huisje eu het houwen van eene vv ach te rs won ing aan den 
overweg lui kilometerpaal 2.712* tusschen Breda en Gilze-
Rijen, ten behoeve van den sjKwrweg Breda—Maastricht; 
ingek. 8 hilj., als: 
A. Verhagen en Zn., 
Th. Kessels, 
B. Verheijdcn en Aarts, 
B. Verlegïl. 
L. Boteruiaiis, 
L. de nóor, 
J. W. II. Brandt, 
J. A. Mol, 

te Breda, ƒ 2972 
• idem » 2838 
1 Rijen. >. 2719 
» Oinneken, .- 2696 
» Gilze, 2694 
• 's-Hage, 2685 
i Oosterhout, » 2677 
' Breda, • 2442 

2o. het verbreedeti van een gedeelte van het emplace
ment, bet leveren en verwerken van ballast, het opbre
ken en leggen van sporen en van een balv.11 |wissel en 
bet verrichten vun bijkomende werken, ten behoeve van 
het gemeerischapiM'lijk station Zutfen; ingek. 4 bilj.. als: 
H. Haijtiuk. te Zutfen. ƒ 18,390 
B. Th. Wiegerink, • Groeriloo, » 18,296 
A. Klunderuiair, « Un mimen, • 17,838 
K. Bleeker-, „ Zutfen, » 15,774 

2o. het maken van een gemetselde] 1 put voor de water
bezorging op hel gemeenschappelijk statiorr Zutfen; inge
komen 4 hilj., als: 
•'• Schut, te Brummen, ƒ 1685 
B. Haytink, » Zutfen, » 1670 
K. Bleeker. n idem • 1500 
A. Klandennan, n Uniinmen, » 1499 

Hein. 20 April: de levering aan de artillerie-stiiiel-
en i nii-tiuctieiiiagazijnen van verschillende lieniMMligdlie-
den, abc 

A. Isto perc.. minste inschrijvers P. Mouton en P. Murk 
en Co. te Didft. 500 M. dennen delen. No. 1, b. 0.30, 
d. 0024 M. a f 0.24 per M.. 500 M. dito, no. 2, b. 0.26, 
d. 0.024 M. a ƒ 0.19 per M., 4000 stuks dito, 1. 4.40, b. 
0.24-0.29. d. 0.022 -0.024 M.. a ƒ 0.74 [M>r stuk. 

2e pcrc,*.|, minste iiischrijveis dezelfden. 500 M. grenen 
latten, bossen, dubbele, I. «8—8.78 M. ii ƒ0.45 par M.. 
600 M. dito, enkele. I. 4.52 -6.78 M. :i ƒ 0.30 per M., 100 
M. dito, h,,ke!. 1.4.52—6.78 M. u ƒ0.76 per M.. HM) M. dito ruif 
I. 4.52—6.78 M. a ƒ 0.45 |N-I M.. 200 M. grenen ribben. 
no. 10. a / 0.20 [MI- M., 100 stuks grenen sparren, a ƒ 2.50 
per stuk, 20 stuks 12cllens. /'3.50 per stuk, 50 M. finden 
delen, a ƒ 0.75 per M.. 1000 vuren delen, i ƒ0 .26 psrlf. 

3c peiv., minste mshnjvers Wed. J. Stout en Zn., te 
Delft. 2000 INIS h.«'pen, haringband. geschilde, a ƒ 0.47* per 
DOS, 200 bos dito, ongeschilde, a ƒ0.422 per hos. lot) l.os 
dito, karrehand. geschilde, ii ƒ0.30 per IM>S. 25 IMIS dito, 
kitlebaiid. geschilde, a ƒ0.20 per 1M»S, 150 stuks eiken 
hndruistiikkcu tot d raag wat ertoi men a /'0.1K per stuk, 
300 stuks eiken duigen tot idem. a ƒ0.20 nar stuk, 100 
stuks dito dito tot sleepwatertoniien a ƒ0.30 per stuk. 

4e perc.. minste inschrijver G. F. Herngreen, te Berg
ambacht, 20 stuks eiken l«)ksboofden. ruwe. a ƒ12 per 
stuk, 76 stuks dito naven dito a ƒ3.60 per stuk. 

5e perc, miuste iuschr. A. Koole. te Delft. 1000 stuks 
eiken speken, ruwe. no. 2, lang 0.78, br. 0.10. dik 0.75 M 
ii ƒ 0.80 per stuk. 2000 stuks dito no. 4, lang 0.80. br. 
o.l i . dik 0.10 M. a ƒ0.95 per stuk. 

6e perc., minste inschr. L. van Gastel, tc Noordgnuwe, 
60 stuks of 6.8 M ' esschrn platen, a ƒ67 per Ma. 200 
M. esschen slieten dito a ƒ0.31 per M. 

II. de levering van 200 blauwe dekens; minste inschr. 
waren P. Regmit eu Co., te Mauslrirht, a ƒ 17.50 per stuk. 

Leeuwarden, 20 April; het verricbteuvaii werken aau 

den stroomleidenden dam op de Pollen vóór Harlingen 
ingek. 4 bilj,, als: 
L. A. vau Haaften, te Sliedrecht, ƒ 84700 
L Brand Dz., » Giesendam, » 74,200 
A. G. Huvskes » Hedel, » 70,749 
II. Volker, » Dordrecht. i 69.300 

Hcrkrnwaude, 20 April: het bouwen eener sclux.l 
met onderwijzers won ing en het uitvoeren van eenige daar
mede in verband staande werken; ingek. 8 bilj.. als: 
C. ds Bruin, te Jaarsveld, ƒ 27,400 
P. van der Weiden, » Krunjien a/d Lek, I 25,842 
IJ. van Wingerden, i> Gouderak, I 25,775 
C. van der Kuij, » Moordrecht, | 2'i,600 
Gebr. Stuiver, n Lekkerkerk, » 24.840 
W. Pniit, • idem I 24.200 
A. van der Wal, » Idem • 23,800 
O. Neven Cz., • idem • 23,645 

Ouderkerk a/d tontel. 20 Apri l : het herstellen van 
den duiker achter den stoom wa ten nolen van den Mnldel-
(inlder; gegund aan Van Steenwijk, te Ouderkerk, voor 
ƒ 1850. 

2o. het maken vau 5 houten bruggen over de Ring
vaart en in de Droogmakerij: gegund aan Van «len Beu-
vel. te Baurlciniiieruicor, VOOT /"9385. 

So. de aardewerken gegund aan J. Dekker. Overtoom 
hij Amsterdam, voor ƒ7200. 

De Vlerken. 20 April : het bonwen van eene bloem-
meelfabriek, onder beheer van de architecten Vonk en 
Midwerda; gegund aau .1. IIOIMI. te Nederheiiiert, timmer
werk ii ƒ2089, metselwerk a ƒ 4 5 5 . 

Amaterdam, 21 April: lo. het maken van kaaimuren 
aan 's Nijks marinewerf, 2o. het gedeeltelijk vernieuwen 
der bedekking en dakramen vau de kup|«en nos 5 eu6op 
die werf; minste inschr. waren Knipper en De Vree, te 
Amsterdam, resp. V.MH- ƒ50,180 en ƒ 5 5 2 0 . 

'a-llage. 21 Apri l : lo. de uitvoering van baggerwerk 
op het benedendeel der Nieuwe-Merwede enz. (hcrbest); 
geen biljetten ingekomen. 

2o. het verrichten vun eenige werken aan het gebouw 
genaamd diet Stadhouderlijk Kwartier", te VHage; in
gekomen 12 bilj., als: 

F. M. Nood, ƒ 40,367 
W. F. Nuasvel.lt, i 40,000 
A. Stigter, • 39.990 
W. P. Teen wesp, • 39,450 
M. L. van S|KUire. i 38.600 
J. ('. Tom en II. v. IkTgen Henegouwen, n 37.572 
J. L. Werdes Jr., i 37,192.70 
C. W. de Vos, „ 36.480 
A. N. Rutgers & Co., ii 36.200 
C. Meyers, » 36,197 
Ph. Verbruggen, 35,943 
L. de HiMiy, 35,484 

Onderdendam, 21 April : het bentellen van de ge
metselde bui ten vleugels der sluis le Zoutkamp en het 
makeu van eiken jiaalbeheiing: ingek, 10 bdj., als: 
J. Klippus. te Bedum, ƒ 2956 
K . R. Danhof. i Halloo, I 2610 
T. Bos. • Bedum, * 2580 
W. K . de Vries, » Ganiwerd, » 2570 
l Pot, * Stedum, i 2400 
H. Smit » Ulrum, * 2389 
J. Veendijk. Oberguui. « 2100 
S. H. Kiviner, * Bedum. i 2077 
H. Formsma, i Grijpskork, » 1087 
J. Kars, Zoutkamp, » 1779 
gegund. 

(iranlngen. 21 April : het vertimmeren der behuizing 
van den stalhouder Groen aau het Bntcrdiep. under be
heer van den architect N . W. Li t ; ingek. 11 hilj., als: 

J. Leemhuis en .1. Ibeling. ƒ 11.980 
Ph. Hendriks, * 11,900 
J. Toesman, • 11,750 
O. Holthuis, , 11,540 
E. W. Wietzema, > 11,240 
E. Peters. , IjJafl 
M. Jansen, « 10.795 
T. Roders, > 10,750 
D. DiMiijes, « 10,700 
M. Mammen, * 9,743 
J. Versteeg en F. F. Koltboff, » 9,2.'i0 

gegund. 
AmMlerdam. 22 April: het zuiver onder-proliel-brengen 

en tot grintweg makeu van de klei- en veenwegen in den 
Aliisterdaiiilue rjmlder. ter gezamenlijke lengte van st reeks 
«080 M.: ingek. 14 lulj.. als: 
J. de Jong Jr., te Ammerstol, ƒ 45.000 
J. van Gijzelaar, • Medemblik, • 41,600 
C. Boiiterse, . Amstordam, • 40,989 
E. S. Reijmer. • Rotterdam, » 40,100 
J. van de Nadort, * Strijen. ft 39.895 
B- Tool, • Hoorn, » 39.800 
.1. Verschoor, » Ammei-stol, | 39,100 
J. van Veende, » Apeldoorn, n 88,600 
J . Oldenburg, » Bergen. * 38,848 
M. W. Schrander, » Behagen, • 88,019 
P. .1. Roubos Jr., » Woudricbem. » 38,(MX) 
T. Lanoer, » Zype, » 37,879 
C Bos Az.. » Ihirdrvcht » 37.300 
P, l l . de rJeaker, . BnspeL i 37.239 

Amaterdam. 22 April: de levering van lo. 175,000KG. 
Nonr.ischen hennep; minste inschr. waren Wed. CM>1 eu 
Zot , te Rotterdam, voor ƒ34.10 per UK) KG. 

2o. 10.000 KG. Ittliauauschoii hennep: minste inschr. 
was de (ioudsclie Machinale Garensjiirmerij, voor ƒ 68.12 
per loo K G . 

Crenlngen. 22 April: het heileggen van bcmlingen 
der sleuven d.Mir het leggen der buizen VOOT de water
leiding te veroorzaken; minste inschr. was T. de Jong, te 
Groningen, foor ƒ0.52* per M*. 

Deventer. 22 April : het bouwen van een zijvleugel 
aau het R. K . St-Jozefsgesticht onder beheer vau den 
archiiet-ht G. te Riele Wz.: ingek. 7 bilj.. als: 
W. J. Kolkert. U' Deventer, ƒ 10.570 
II. v. d. Worp. » idem • 9,896 
A. .1. Meiisiuk, » idem • 9.580 
J- l'ot Jz., > idem • 9,310 
.1. v. d. WOSrd, • idem n 9,285 
II. Korteliug, idem » 9,210 
l i . II. Lepping, • idem » 9,163 
gegund. 

AniMterdam, 23 April: het boOWOU van een gebouw 
VOOT kelk, BGhOOl en woning le IJlilllldeu, onder bslnW 
van den architect W. Hamer; iugek. 11 bilj., als: 
J. ten Brooke, te Velsen, f 24.900 
H. C Dorlas » Amstenlam, » 23,987 
L. hok, • Umuiden, • 23,750 
A. Paans. > Amsterdam, • 23,600 
B. v. d. Weerden, » j d e m » 23,135 
G. Woud. » idem » 23,000 
AV. Westerhof. » Weesp, * 22.490 
J. II. Kilm in. * Zaandam, - 21,800 
Gebr. Moorman, „ Helder, » 21.500 
Gebr. Klein, » idem i 21,393 
D. Ta linga, | Ainsterdam, | 18,600 

Hengelaa. 23 april! lo. bet houwen vun een fabrieks-
geliouw te Hengeloo voor G. Dikkers eu Co.; ingekomen 
6 lulj., als: 
Vixsehoxse, te Almeloo, ƒ 21,923 
G. .1. ten Holt, . Hengeloo, • 21,400 
S. P. Groothuis, • idem • 19,73.3 
Groolhengel, * Uonie, • 19,730 
F. Gierveld, « Wienlen, • 19.163 
O. Beltman, » Enschedé, • 18.512 
gegund. 

2o. bet bouwen van een schoolgebouw in drie lokalen 
voor II. van Naalten, aldaar; ingek. 5 hilj., als: 
O. J. tan Bolt, te Hengel.Mi, ƒ 6700 
Vixsehoxse, n Almeloo, i. 6633 
E. Gierveld, i Wierden, .. 62tM) 
O root beugel, | Rune, > 5446 
L. P. Groothuis, . Hengeloo, * 6440 
geguud. 

Zwolle 23 April: lo. het maken van nieuwe en her
stellen van In-staande naalregeLs langs de Wanne|>er-
vii ' i ishe en GiethiMuiische wegen; minste insein, was J. 
Otten. te Mop|M'l, voor ƒ8774. 

2o. het boslwea ven eene woning vnor 2 sluisknpchten 
Ie Zwartsluis; minste inschr. was .1. Frauaen, te Zwart
sluis, V.MH A6834. 

Middelburg, 23 April: de bestraling van ilen bermweg 
langs het kutiuul tusschen West-Souburg en Vlissingen; 
minste inschr. was J. v. d. Hoek, te Middelburg, vuur ƒ12,100 
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 24 April 1880. 

' Vervolg der Berichten en Mededeelingen. 
B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. Duur den Gunverneur-Generaal 
vau Nederlandsch Oost-lndië zijn de volgend*' be-
schikkingen genomen hij den dienst der Staatsspoor
wegen op Java: 

imtdagen i eervol, de hoofdingenieur A . VV. T. Koek; 
geplaatst: hij de algemeene werkplaatsen van de 

lijn Buitenzorg—Preanger Regentschappen, de be
noemde tijdelijk opzichter 2de klasse A . van Waeijen-
berch; 

bij den aanleg van de lijn Buitenzorg-Preanger 
Regentschapen benoemd; tot onderopzichter 1ste 
klasse, de ondcropzichter 2de klasse J . II. C. Jansen, 
geplaatst: de benoemde waarnemend opzichter 2de 
klasse C. S. II. Volprccht en ontslagen, eervol, de 
tijdelijk onderopzichler 2de klasse II. Hotter: 

bij den aanleg van de lijn Madiocn—Blitar—Soera-
k i n benoemd ; tot tijdelijk onderop/achter 1ste klasse , 
de tijdelijk ondcropzichter 2de klasse D. Luiks; tot 
tijdelijk ondero|«ichter 2e klasse, de tijdelijk onder-
opzichter 3de klasse J . G . C h . Burckhardt; tot tij
delijk onderopzichter 3de klasse A . G . Behouden; 

hij de opneming van de lijn Djokjn—ïjilntjap be
noemd: tot tijdelijk ondcropzichter 2de klasse, de 
tijdelijk ondiropzichtor 3de klasse O. Ot t ; 

hij de exploitatie van de lijn Soerabaia-Pasoeroean-
Malang benoemd: tot tijdelijk onderopzichter 2de 
klasse, de tijdelijk ondempzichters 3de klasse F. 
Haslie, B. G . J . F . Ciebraut en J. C. E . Brother. 

— Ter aanvulling vau het bericht, in het voor
gaande nommer opgenomen , omtrent het aanzoek van 
de Zwitscrsehe Bondsregeering hij de Rij noe versta ten 
om tijdens de visscherij-tentoonstelling te Berlijn eene 
conferentie te houden over eene internationale rege
ling der visschcrij in den Rijn , dient dat Zwitserland 
eene onderhandeling verlangt op de volgende grond
slagen : 

l o . dat op de internationale rivieren, waarin trek-
visschen zi jn, dc risscherij hij internationale over
eenkomst sjorde geregeld; 

So. dat van Zaterdagavond ten l i tot Maandag
ochtend ten 0 ure nergens op den geheelen Rijn 
mag worden gevischt dan met den hengel; 

3o. dat de Staten langs den Bovenrijn steeds zor
gen dat de zalm vangst gedurende den tijd van het 
kuitschieten (11 November tot 24 December) slechts 
worde toegelaten onder nadrukkelijke voorwaarde, 
dat de voor kunstmatige vischteelt benoodigde kuit 
niet verloren ga ; 

4o. dat een toereikend aantal der door kunstma
tige teelt verkregen jonge zalmen voor het stroom
gebied van den Rijn bestemd blijve en daarvan slechts 
het overschot naar andere rivieren worde gevoerd. 

Kralingen. De rekening van het kool-closetstel-
sel over 1870 («draagt in ontvangst / 6325.50 en 
iu uitgaaf / 18,014.04 ' / . , zoodat zij een nadeelig 
saldo geeft van ƒ 11,688.54 ' / , . 

U 1 T K E E R I N G E N . 
In de jongste vergadering der Zwolsche en Rot-

terdamsche Stoombootmaatschappij is het dividend 
over het vorige jaar bepaald op 9 pCt., terwijl een 
bedrag van f 8700 bij dc reservekas gevoegd is. 

— In de algemeene vergadering der Zierikzeesche 
Stoombootmaatschappij werd het dividend over 1879 
op 11 pCt. bepaald. 

— Het dividend van B Amsterdam's Westelijk En
trepot" over het afgeloopen jaar bedraagt ƒ 3 1 2 . 5 0 
per aandeel MUI / 5000, / 156.25 per half en ƒ78 .12 ' / ^ 
per kwart aandeel of 0 ' / , percent. 

Varia. 
Kanalen in Frankrijk. Pe bevaarbare wegen, 

die Frankrijk verloren heeft door de inlijving van 
den Elzas en Lotharingen, zijn hersteld geworden 
door het nieuwe Canal de l'Est. De groote water
lijn tusschen de Noordzee en de Middellandsche Zee 
is alzoo voltooid. Door partij te trekken vau bagger-
tuestellen heeft men in dc Ardennen een diejigang 
van 2U 1,20 verkregen. Voor de beweegbare stuwen 
is het stelsel-Poirée gevolgd. In het vak der Arden
nen zijn er 23. A l de nieuwe stuwen zijn in tele
grafische gemeenschap met elkander. Te Givet is 
een sluis gebouwd van 100 meter lengte en 12 M . 
breedte, Kr is nu sprake van een nieuw kanaal van 
Loiirches naar Charleville, dat de Schelde moet ver
binden met de Maas. 

Advertentiën. 
COMMISSARISSEN E N N O T A B E L E N der Her

vormde Gemeente te Hoorn cn B U R G E M E E S T E R 
K S W E T H O U D E R S derOemeeote Hoorn, zijn voor
nemens bij enkele inschrijving in het openhaar aan 
te besteden : 

Het bouwen van eene K E R K met TO
R E N op het terrein van de verbran
de Groote Kerk, op den 18Mei 1880, 
's middags te twaalf uur, in net lo
kaal >Het Park" aldaar. 

Het bestek met teekeningen is van af 27 April 
verkrijgbaar bij de Roek handelaars V E R M A N D E ZO
N E N tc Hoorn, voor den prijs van Drie Gulden. 

De teekeningen met détails liggen ter visie in het 
Lokaal der aanbesteding. Nadere inlichtingen zijn 
te verkrijgen bij den Heer C. M U I J S K E N , Archi
tect-Ingenieur, Stadhouderskade 19 , Amsterdam. 

H E I W E R K EN Z A M I G R D X D . 
Groote besparing in tijd cn kosten. 

Dm inlichtingen en conditiën kun men zich 
vervoegen uij L I. V A N D E N S T E E N H O V E N & Co. 
A a n n a m * da- Handelskade, tc AMSTERDAM. 

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
meente Utrecht brengen ter kennis van daarbij be
langhebbenden , dat, tengevolge der benoeming van 
den Heer J . 1. Mul .1 .KMA tot Direktcur der üas -
fabriek tc Zwolle, tegen 1 Mei e. k. alhier zal ko
men te vaceren de betrekking van 

Inspektenr der Stedelijke Gasfabriek 
waaraan eene jaarwedde verbonden is van minstens 
f Ï O O O . — en hoogstens ƒ 1 A O O . . 

Zij die voor deze betrekking wenschen in aanmer
king te komen gelieven zich met franco brieven aan 
te melden bij den Burgemeester dezer Gemeente vóór 
den 1. Mei e. k. 

Degenen die een diploma als technoloog bezitten 
of eene langdurige ondervinding in zaken het tech
nisch gedeelte eener Gasfabriek betreffende, verkre
gen hebben, zullen bij voorkeur bij eene benoeming 
in aanmerking komen. 

Utrecht, 17 Apri l 1880. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

lie Secretaris, De Burgemeester, 
D E W A T T E V I L L E . VV. R. ROER. 

AANBESTEDING. 
De B U R G E M E E S T E R der gemeente ABN HEM 

zal op Donderdag 20 Apr i l 1880, 's namiddags 1 uur, 
in bei ojienbaar ten Gemeente huize aanbesteden: 

Het dempen van een gedeelte van de 
Stadsbeek en daarmede in verband 
staande werken. 

Bestekkeu tegen betaling ter Secretarie verkrijgbaar. 

Provinciale Waterstaat 
V A N 

F R I E S L A N D . 
Aanbesteding hij enkele inschrijving op Dings

dag 4 Mei 1880, ' • middags 12 uur, ten Gouver
nementshuize te Leeuwarden , van : 

het maken van het kanaal ide Nieuwe 
Zwemmer" met bijbehoorende kunst
werken. (Raming ƒ214.000) 

Op het bureau van den Provincialen Hoofd-Inge-
nicur zijn op franco aanvragen bestekken te bekomen 
tegen betaling van f 1.00 en gezegelde formulieren 
voor inschrijvingsbiljetten, tegen 22 cents. 

De noodige aanwijzing op het terrein zal plaits 
hebben op Maandag den 3den Mei 1880 , des 
voormiddags ten 111 ure, beginnende te h'ollumer-
Oudzijl, terwijl nadere inlichtingen zijn te bekomen 
bij voornoemden Hoofd-Ingenieur te Leeuwarden. 

Leeuwarden, 22 April 1880. 
De Commissaris des Konings in de 

provincie Friesland, 
V A N H A R I N X M A T H O E S L O O T E N . 

K L O O S & V A N L I M B U R G H . 
Eigenaars van Zuilen- en Tafelbazall-groeven 

in R I JNPRUISSEN, 

Handelaar» in Duitschen en Belgischen Steen, 
Straatkeien, Portland-Cement, 

KALK, B R Ü I X S T E K N , VOORVASTE STEENES, KSZ-
JVieuuWtaeen S.zijde 55 , R o t l r r d J t m . 

C A L Q U E E R L I N N E N 
de beste kwaliteit, aan eene zijde mat, expres-
selijk met mijne Firma gewaarmerkt, verkrijgbaar iu 
rollen van 24 Tarda (22 Meter) ter breedte van 

0.77 M . , 0 .96 M . , 1.10 M . 
Puike Kwaliteit dubbele o L U I ' l l . W H A T M A N , 
laatste fabriekaal. 

Alle soorten rapier enne fin en Calqueer
papier uit de fabriek vun 4' % l i l . 
t ' H K I I * N l ' H i i l . l , « r l l ü r i n . verkrijgbaar 
voor de fabrieksprijzen in de 

Magazijnen van Teekenbehoeften voor Bouw
kundigen vun 

T h . J . D O H B E te UTRECHT. 
H. 502 en 503. 

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 , CORRI
D O R S , W A R A N D A ' S , enz., alsmede REK1.KEDINÜ 
van M U R E N , T E G E L S voor B L O E M B A K K E N en 
P A N E E L W E R K enz. 

Uitsluitend Agentschap van Maw i 0°. 
voor Nederland en deszelfs Koloniën 

O r . J. OOR, 
F i r m a A N T . D E W I L D , 

ScfieepmakerBhavett N". 62 en Jufferslraat N". 50. 

R O T T E R D A M . 

D O U G L A S - P O M P E N , 
O e g a l v a n i s e e r d g e v l o c h t e n 

ASPHALT-DAEPAPIER enz. 
tegen zeer billijke prijzen 

I N II E T M A G A Z I J N V A N 

LOUIS H A G E L , Arnhem. 

Onze Machines worden gebruikt door de Heeren: 
DERICKS & GEI .DENS te Druten; V A N DER 
W E D D E N & D E K R U Y F F te Mjmegen cn door 
de Société anonyme ties Tuileries d'Ec/it. 

nMPH 
i * f » " S T £ * W f 11'PRIJS 

B O U L E T f ' " " J ™ Machine-I'abiïkaiiten 
28 rue des Ecluses St.-Martin 

P A R I J S . 
Volledige inrichtingen van Fabrieken voor alle 

soorten van porosJsfn eu aardewerk, lieer dan 
duizend dezer machines zijn zoowel in Frankrijk 
als in het Buitenland in werking. 

De geïllustreerde Catalogus wordt 0|i franco 
aanvrage franco toegezonden. 

GAS-ZUIVERING 
door het gebruik van ijzer-oxyde, geleverd door de 
Gas Purification and Chemical (.". Limited London. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en Oost-lndië 

W. Hoven en Zoon, liotterdam, 
bij wien bijzonderheden en prijsopgaven verkrijg
baar zijn. 

PHOTO-LITHOGIiAPME. 
Het biste procédé om Bouwkundige Teeke

ningen, Bestek-plannen, Kaarten enz. snel 
en goedkoop te reprodureeren. 

Prospectus op aanvrage gratis. 

Amaterdam. (iclis. RKIMEUIN0ER. 
Lithographer!. Steen- & Boekdrukkers. 

L E D E R E N D R I J F R I E M E N 
I n « l l e a l m r t i n c « > i i , geheel bewerkt volgens 
Engelsche methode. 

ALEX. A D A M , 
Delft. Fabr. van Leder en Drijfriemen, 

r T V I O a e A - I K K -

A R K E T V L O E R E N 
e n v e r g l a a s d e g e f i g u r e e r d e T e 

g e l • , v o o r M a r e n e n D e c o r a t i e . 
D E L I N T & C » . , Haringvliet7, Rotterdam. 

Z.l\ÜSTEE.\GROEVE.\ 
in L U X E M B U R G en LOTHARINGEN'. 

ZANDSTEEN, MOLEN- eu SLIJPSTEE-
N E N (wit en rooit; uit dc groeven: Bom ((hiel-
fangen), Wintersdorf , Bosport, Pilsen-Bollen dor f, 
Dillingen, Beaufort in Luxemburg; Wolmerange 
en Ottange bij Audin-le-Tiche iu Lotharingen. 

Inlichtingen en Prijscourant gelieve men aan te 
vragen bij den Hoofd-Agent J . J. S A N D , Wijnha
ven Z.Z. 76 Botterdam. 

LOUIS GOFFIN & CIE. 
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 1 J E N G R O E V E N . 

H. & J. SUYVER. 
Ftbriek van Stoomketels en Werktuigen, 

de HoUandsche Tuin, 
Bikker straat 20 en 22, te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S van alle bekende type» 
cn reparation aan bestaand. K E T E L S wonlen iu 
den kortat mogelijken tijd geleverd en uitgevoerd. 

A J g r e i u e e n D e p o t 
D E R 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 

mUL TE FLUiMKS. FRANKRIJK. 
Z I L V E R E N M E D A I L L E 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 PARUS. 
Teekeningen en Prijscourant zijn te bevragen bij 

I, J. SANü, Wijnhaven 76 Rotterdam, alwaar ook 
verkrijgbaar: Verschillende soorten vau goedkoops 
T E G E L S ,n TROTTOIRSTEENEN (genre 
Sarn'giiemines). 

II. IIOLSIIOKIi. le Arnhem. 
B M m . Z i l v e r e n M e d a i l l e v o o r W n t e r -

pnn - l i iMtri i i i ie i i ten . 
• «.711. Hooa;Mie o i i d e r H e h e i d l n e ; v o o r ff., 

t e r p a . - e n H o e k m e e t - l n a l r u u i e n l e n . 
Voorts: BARO- en THERMOMETERS, alle soorten 

van KIJKERS, BHIEFBALANSEN , enz. enz. 

V A N R I E O T I T E \ & I H H ' W E M S . 
ROTTERDAM. 

R O B E Y & C O M P A N Y ' S STOOMMACHINES 
met Goud bekroond 1'uiys 1878 , 

voor fabrieken, waterwerken, enz. 
LOCOMOTIEVEN van FOX W A L K E R & Co 
LOCOMOBIELEN van R O H E Y & C O M P A N Y 

nieuw en te huur. 
HEIMACHINES, STOOMKRANEN en 

DONKEY POMPEN van A P P L K B T B R O T H E R S 
nieuw en te huur. 

CENTRIPUOAALPOMPEN 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 . STALEN 8 C H O P P E N , gegarandeerde 
K R A A N - en and.ro KETTINGEN STOOM-
METERB, AFSLUITERS, K R A N E N ea 
GARNITUREN voor stoom- eu waterwerktuigen 
DRIJFRIEMEN. Alles voorradig. 

P i imi . PORTLAND C E M E N T uit ,1,- fabrieken 
der beroemde D U R H A M C O M P A N Y tegen concur-
reerende prijzen. 

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 LM. L o n d o n . 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

V A N 

VAL DB TRAVERS, 
geeft berigt dat door baar tot .'enige A H E N T E N voorden 

verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 

F O L K E R S &. Co. te Amsterdam, 
door wie ook tot het leggen van Vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders voor geheel .Veder-
l a n d aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de Fabriek, Beltweg N " . 3 , te Amslenfam. 

De Directeur W. P. WALSH. 

NEDERLANDSCHE KUNST-ZANDSTEEN-FABRIEK 
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 c r 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 n n d e n 1 0 H e p t e m l M » r 1 K 7 7 . 

Hoofddépét: te Amsterdam over het Paleis voor Volksvlijt, Falckstraat So. 49. 
Bekroond te Arnhem met Diploma ten Graad. 

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 K E X H O U D E N D E M Ë T S E L S T E K N E N , zoomede 

P R O F I L S T E K N E N io alle irevrenschte P K O F I E L E N , zoouls steeds aan diverse inbouwen voor versiering door ons geleverd worden P A R 
K E T V L O E R E N , enz. * 

Vervaardigt alle artikelen welke bij den bouw van Huizen, Kerken enz gewoonlijk van steen worden aangewend, in K a V U ' S T -
/ . A M I * ! fclvX en ook in l ' O H 11, » V O - t K Tl K M 

Groothandel in le qualiteit P O R T L A N D - C E M E N T merk . S T B R S " van T o K f r r E K , G R A W I T Z & ('". te Stettin; K N I O H T , B K V A N kSlOTAl'a enz. 

Inlichtingen ook te bekumen 
te 's-Bosch bij den Heer SNIJDERS V A N G E I T E N . 
» Deventer • . . H . II. B E L T M A N . 
* Dordrecht » de Heeren G E D R S . E K . 
. Arnhem i . s T. V A N D i a B A C H & O' . 

te Groningen bij den Heer K . S W I T T E R S . 
• Nijmegen . • » J . V A N M E E L . 
» Rottenlam • de Heeren v. o. B E R G & W I L L E B H A N D . 

Gedrukt bij O. W . van der Wiel & t>. te Arulicia. 

Vijftiende Jaargang. IS'. 18. i Zaterdag 1 Mei 1880. 

D E O P M E R K E R . 
V O O R 

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 . 
Het Weekblad verschijnt des Zaterdags. 

Het abonnement bedraagt voor but binnenland ƒ1.05 per H inanmlui 
wel IJ ij vooruitbetaling set gulden per jaar. Afzonderlijke 
uitbestelling 15 cent. 

Alle stokken en advertentiën te adresseeren t u 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentiën uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 
Advertentiën van 1—5 repds ƒ 1.—, ilaarbuven 20 cent voor eiken regel 

plaatsruimte cn 10 ceut voor een bewijsuomiiicr. Advertentiën Voor het bui-
tenland i'-'i cent per regel. 

DE H Y D R A U L I S C H E W E R K T U I G E N OP E N 
N A B I J HET E N T R E I ' O T T K R R K I N T E 

F I J E N O O R U 
(Vervolg en slot van n". 17.) 

Nadat in de beide voorgaande stukken achtereen
volgens eu in korte trekken behandeld zijn lint stelsel 
in /iju geheel, de (misleidingen, de machine niet 
pompen en accumulator, /uilen wij ten slotte ven 
Sfl ander meiledeelon omtrent, de: 

Hydraulische werktuigen. 
De werktuigen, bewogen door water onder hoogen 

I druk, kunnen onder de drie volgende rubrieken gc-
| bracht wonlen: 

l e . Enkelvoudige toestellen met directe werking, 
2e. Toestellen niet takelinrichting, werkende door 

midilel van een ketting over twee ol meer schijven , 
3e. Itoleeivnde werktuigen. 
Zij kunnen allen ingericht worden om met enkel 

of dubbel vermogen le werken. De werktuigen van 
enkel vermogen moeten slechts zooveel mogelijk wonlen 
gebruikt voor een zelfden lust. Eene kraan van 3 ton 
bv. kan alle gewichten hellen tusschen 1 en 3000 
K g r . , maar voor den last van I Kgr . wonlt de
zelfde hoeveelheid water en dus dezelfde arbeid ver-
ln'iikt als voor dien van 3 ton, daar dit water, 
vóórdat het gebruikt wenl , onder den druk ItttlSO 
atmosferen gebracht is. Hijgevolg, telkens wan
neer men met eene kraan van 3 ton, lasten van 
10, 5 0 0 , 1000 , 1500 of 2000 Kgr. heft, zullen 
de kosten van bediening toenemen in omgekeerde 
riilen van de opgeheven lasten. 

De werktuigen van duhliel vermogen zijn ingericht 
om twee verschillende lasten telkdlten, door voor elk 
geval eene hoeveelheid water te gebruiken , die even
redig ' s aan den te hellen lust; op deze wijze gaat 
minder arbeid verloren. De werktuigen met eene 
Liaiibnudeiiil roteerende beweging kunnen eveneens 
roor dubbel vermogen worden gemaakt. 

De toestellen sub 1 genoemd, n. l . die met directe 
werking, zijn niets anders dan de gewune hydrauli
sche |ieis. 11 tinne toe|N)ssing is /oer afwisselend; 
men gebruikt ze voornamelijk om vaste lichamen, 
vlocistoiïen en gassen samen le perSOQ, om zwaar 
materieel, zoaals waggons, locomotieven, boolketels 
en tlergelijken te lichten, en eveneens voor de lie-
weging der schuiven van sluis»leuren, VOOT het o|>-
liibten van tl raai bruggen, teneinde tie draaiende be
weging op eene waterkolom te doen plaats hebben 
en daardoor de wrijving belangrijk te verminderen. 

1'e hydraulische toestellen met takelinrichting wer
kende (sub 2) , besteen evenals de enkelvoudige 
wt-rktuigeii uit een cilinder met plnnjer, waarvan 
de slaglengte afwisselt naar de opvoer hoogte van 
den last. Hehalve tien cilinder of eenig ander niet 
lu'weeghaar deel van liet werktuig, draagt bet uit
einde van deu pluujer ééne of meeitlere schijven, aan 
de eersten gelijk. 

Indien men het einde van een ketting aan een 
vast punt bevestigt en hem daarna ach tenen volgens 
over de verschillende schijven voert, terwijl het andere 
einde bestemd is om deu last (c ontvangen , /oo heeft 
men eene takelinrichting, waarvan het aantal ket
tingen tusschen de beide stellen van schijven één 
meer bedraagt dan het totaal aantal dezer laatsten. 

Hij de gewone takels werkt de kracht op het losse 
einde vun den ketting, waardoor met eene kleine 
kracht, een groote last met geringe snelheid kan 
worden geheven. Bij de hier bedoelde toestellen 
daarentegen werkt de krocht onmiddellijk op de schij
ven door tusschen komst van deu plunjcr, cu is er dus 
eene groote kracht noodig om kleine lasten met groote 
snelheid op te betten; dit is dus juist het tegenge
stelde vun de gewone takels. 

Deze toestellen nu wonlen gebruikt bij hot to
en uil Inden van goederen op tie kaden der docks, 
bet laden en lossen van waggons op de platforms der 
stations, voor het ophclTcn van goederen op de ver
diepingen van [lakhuizen, enz. Zij worden gemaakt 
voor lasten van 500 a 8000 K g r . , en de snelheid 
bi*lraagt ongeveer 1.70 M . |»er seconde. 

De toestellen sub 3 met eene aanhoudend rotcc-
lende beweging zijn eenvoudig kleine, horizontale oscil
lerende werktuigen met drie cilinders en van enkele 
Werking. Dc zuigers zijn direct op de werkas ge
koppeld, terwijl het water in de cilinders gevoerd 
wonlt door middel eener schuif, die bewogen wordt 
door een excentriek op tie as. Deu; werktuigen vinden 
hunne toepassing bij het openen van groote sluis
deuren, het in beweging brengen van kaa|istandeix 
ï u o r schepen en waggons, van draaibruggen enz 

De hydraulische werktuigen door cn onder toezicht 
van de Hotterdamsche Handelsvereenigiug opgesteld , 
"p hare handclstermnen te Fijenourd, alsmede op 
die iu gebruik bij het Vrij E n t r e a t cn in de En-
'"-pót-pakhuizen, behooren tot de rubrieken hierbo
ven sub 2 en 3 genoemd. 

Die sub 2 / i j n : 
a. Eeue vaste loskraan van dubbel vermogen voor 

lasten tot 15 en 30 tons; de hef hoogte is U i .25 M . 
«n de vlucht 10.005 M . 

''. Twee verplaatsbare loskianen van 1500 Kgr . 

vermogen, met eene befboegte vnn 15.25 M . en 
vlucht van 8.54 M . 

c. Twee dito dito, van hetzelfde vermogen, met 
oene hefhoogte van 18.30 M . un vlucht van 10.005 M . 

d. Een verplaatsbare lier (hoist) van 1000 K g r . 
vermogen, inet eene hefhoogte van 12.20 M 

S. Drie dergelijke toestellen, elk van 500 Kgr . 
hefvermogen. 

De/e vier werktuigen zijn in de pakhuizen geplaatst 
en brengen de goederen tloor bijsehkokers op de ver
schillende vt: nl iep ingen. 

Die sub 3 zijn: 
f. Kom schet:|tskaapstander van 5 tons trekvermogen ; 

Ingericht zoowel voor hand- als hydraulische kracht. 
g. Twee kaapstanders voor spoorweg waggons, elk 

van 900 Kgr. trekvermogen. 
(ïaariie zouden wij van deze werktuigen eene nadere 

Inschrijving geven, maar wonlen hiervan weerhouden 
deels wegens gebrek aan t i jd, maar vooral door de 
overweging, dat dergelijke besch rij ving zonder toe
lichtende teekeningen een zeer ondankbare taak zoude 
zi jn, en voor den lezer van weinig nut. Belangstel
lenden kunnen wij dus slechts den raad geven de 
werktuigen te komen zien, waartoe zeker ten allen 
(ijde tie gelegenheid bestaat. 

Alvorens van het onderwerp sf te stSppen, /uilen 
wij iets mededeelen omtrent de uitkomsten van proeven, 
die gelekt hebben hit de bepaling van bet nuttig 
effect, dat met deze werktuigen kan worden ver
kregen. 

De ingenieur Louis Barret, te Marseille, heeft in 
een werk: iNote sur les Appareils hyilrauliipies, 
mus pai I'eau sous pression" etc., I Iele Part ie, tie door 
hem uitgevoerde proeven uitvoerig beschreven en de 
uitkomsten ervan medegedeeld. Het doel met bet 
nemen dezer proeven was, zoo nauwkeurig mogelijk 
le bepalen alle arbeidsverliezen door de wrijving van 
de beweegbare deelen der werktuigen, alsmede die 
van het water in de buizen, teneinde bij het ont
werpen van een werktuig voor eeu bepaald vermogen 
daarvan de hoofdafmetingen « priori te kunnen be
palen. Dess uii komsten in verband met den totalen 
arlieid, die verbruikt is, geeft tien nuttigen sxbekt, 
alsmede de kosten gevorderd voor bet beffen van 
een last van één ton één meter hoog. 

Bij de bedoelde proeven werden achtereenvolgens 
gemeten : 

l e . Het vermogen der stoommachine, uitgedrukt 
in kilogminmeters, in tie stooineiliinlers; 

2e. De hoeveelheid water door de perspompen iu 
deu accumulator gevoerd, cn de arbeid in dit water 
opgehoopt. 

3e. De s|»aiiiiing van het water in tien accumu
lator gedurende het rijzen en dalen van den plnnjer, 
alsmede de weei-siaiul, voortvloeiende uit de wrijving 
van het water en van de pakkiugbus, waaruit de 
waarde van den coefficient dezer wrijving volgt. 

4e. De hoeveelheid water, tlie verbruikt wordt 
door den cilinder van het hefwerktuig voor het op
voeren van den normalen lust vau 1500 Kgr . tot 
eene bepaalde hoogte, en tie verhouding tusschen 
deze hoeveelheid en die door den accumulator ge
leverd, teneinde nauwkeurig te kunnen bc|>alen de 
verliezen door de verbindingen der buizen, en/. 

5e. De arbeid in opgevoerde goederen. 
Ce. De arbeid tier totale wrijving, ontwikkeld dooi

de beweegbare deelen van het werktuig en door het 
water tegen de wanden van den cilinder, en eindelijk 
de arbeid van den dooden last. 

7e. Het nuttig effect (rendement) van het hef
werktuig, werkende met l»elastingen vau 100 tot 
100 Kgr . vau O af tot deu maximum last, even
wicht makende met tien druk, door het water op 
den phinjcr ontwikkeld. 

8e. Het verlies in drukhoogte, veroorzaakt door de 
wrijving van het water tegen de wanden der buizen. 

Dc tabellen, bevattende de uitkomsten van al de 
hier bedoelde waarnemingen, zijn in meergenoemd 
werk te vinden. Zij tooncn aan, dat het nuttig effect 
vau hydraulische werktuigen gering is wanneer zij 
met groote snelheid moeten werken; deze bereikt 
hare grootste waarde voor den last nul en neemt 
af, totdat het op te heffen gewicht evenwicht maakt 
met deu druk van het water in den cilinder, in welk 
geval het geheele stelsel in rust is. 

Voor elke cilinderviilling van het werktuig wonlt 
dezelfde hoeveelheid water, dus dezelfde mechanischs 
arbeid gebruikt, onafhankelijk van tien nuttigen ar
beid in opgevoerde goederen. Men moet dus de toe
stellen zooveel mogelijk doen werken inet den groot-
sten last, waarvoor zij berekend zijn. Wonlt hieraan 
voldaan, dan leveren de hydraulische werktuigen vol
gens het stolsel vsn Armstrong een nuttig effect (ver
houding van tien nuttigen arbeid tot bet indicateur-
vermogen der stoommachine) van 0.45. Ten opzichte 
vnn den arbeid, die in den accumulator is opge
hoopt, kan hot nuttig effect der werktuigen op on
geveer 0.00 gesteld worden. 

Niettegenstaande het gering nuttig effect der 
werktuigen, arbeidende met water onder hoogen 

druk, is het groote nut hunner toepassing niet te 
ontkennen voor spoorwegstations, docks en dergelijke 
inrichtingen, waar in 't algemeen de werktuigen 

' •e.ht- bij tusschenpoozen werkon, zooals dit met 
loskranen, kan [islanders en clevatoi-s het geval is. 

Het stelsel is echter bepaald te verwerpen voor 
werktuigen, tlie aanhoudend moeten arbeiden en voor 
tlie met veranderlijke werking, daar in deze gevallen 
ongeveer 75 % van den bruto-arlieiil tloor de stoom
machine ontwikkeld, door het werktuig nuttig kun 
worden gebruikt, terwijl bij de hydraulische inrich
tingen de stoommachine hare beweging overbrengt 
door tusschen komst van pers|iom|>eii, accumulatoren 
blusleidingen, tlie eene belangrijke hoeveelheid van 
den bruto-arbeid opnemen. 

Het voordeel van hydraulische werktuigen boven 
die, welke tloor stoom gedreven worden, hestaai dus 
wat de kosten aangaat hoofdzakelijk hierin. tlat de 
eersten slechts de bediening van eene enkele stoom
machine VOtderen, en dat eenelielaiigrijkcliesparing 
vuu brandstof verkregen wonlt. 

Kranen, kaapstanders en dergelijke werktuigen 
toch, die slechts nu en dan behoeven te werken, 
moeten echter steeds gereed zijn om dienst te doen; 
wanneer dus elk dezer door een afzonderlijk stoom
werktuig gedreven wenl , zou het steenkool verlies 
veel grooter zijn dan dat voor het ondcr-stoom-
houden van eene enkele machine. 

Uit l ie t bovenstaande volgt, dat de voordeden, aan 
de toepassing van het hydraulische stelsel verbonden, 
toenemen met het aantal werktuigen. Elk werktuig 
meer boven ivu begiaald getal geeft eene besparing 
van kosten met liet rekking tot het gebruik van sloom. 

Men indirect voonleel van het stelsel is de ver
mindering van brandgevaar eu dedauruit voortvloeiende 
besparing vau assmuntiekosten. Voor Entrepot-pak-
httfajee, waarin kostbare eu licht ontvlambare stollen 
zijn opgeslagen, is dit voonleel niet gering te achten. 

Botterdam, April 1880. 
J . A . KOEST V A N UMBUHö. Civ. Ingenieur. 

• K E N D U R E S M A L L E S P O O R B A A N . 

Dikwijls heb ik in dit weekblad smalle spoorbanen 
beschreven, om op te wekken tot navolging vau an
deren. De waarheidsliefde vordert ook de voorbeel
den te doen kennen, die dienen moeten tot waarschu
wing. De ingenieurs John Moschell, tlie tien spoorweg 
Lausanne—Echallens heeft aangelegd, deelt de ziekte
geschiedenis van dit lijntje mede in tie jongste Maart
aflevering der Annates du génie civil. Zoo hij zich 
zclven vrij van schuld heeft willen pleiten, is hij 
echter niet geslaagd. Wel vermeldt hij in tien aan
hef van zijn opstel, oom alle verantwoonlelijkheid 
van zich af tc schuiven," tlat, toen hij in Juni 
1873 geroepen wenl om den houw van tie lijn te 
besturen, deze reeds begonnen was, tie overeenkom
sten niet tie aannemers reeds gesloten, bet materieel 
van de baan cn het rollend materieel reeds gekocht 
waren en dc verandering van dit laatste (dat aan 
den spoorweg Feil op tien Mont-Cenis behoord hatl), 
"iu het geschikt tc maken voor de spoorwijdte van 
één meter, reeds in uitvoering was, maar deze ver
ontschuldiging gaat niet op. De besturende ingenieur 
eener iuindeelen-maatschappij is toch meer dan een 
Min' I werktuig; ook op hem hebben de aandeelhouders 
hun verwachting gebouwd. Zoo hij meent, dat zij 
verlies zullen lijden, inplaals van winst te oogsten, 
behoort hij tie leiding van den bouw niet aan te nemen. 
De heer Moschell erkent zelf. gerekend te hebben , 
gelijk de geldschieters, op een opbrengst van fr. 80O0 
|ierkilom. Iu werkelijkheid was zij echter minder dan 
drie vierden van die som. (lij verklaart, dat tie 
door hem bestudeerde cn aanbevolen •poorweg aan 
den voet van tien Jura niet wordt aangelegd wegens 
geldgebrek, maar men begrijpt licht, dat de uitkom
sten van /ijn eerste proefstuk behoedzaam maken. 
Zoo zijne zedelijkheid een oonleel kan doorstaan, 
zijne scherpzinnigheid in het ramen niet. 

Maar laat mij overgaan tot wat den lezer meer l*> 
langstelling moet inlioezemen tlau de zielshoedanighe
den van den heer Moschell. De lijn Lausanne—Echal
lens is hing 14324 meier, waarvan nagenoeg 3700 
tui len en de overigen op den gewonen rijweg van 
Lausanne naar Yvenlon. Van het bestek der con
cessie zal ik slechts de bepalingen aanhalen, die de 
hoofdoorzaak der buitenspoiige kostbaarheid van de 
baan waren, en waaruit men lecrcn kan steeds op 
zijn hoede te / i j n , bij sjieculaties, voorde utlomuie, 
goedige boeren" en voor het departement van 0|ieii-
bore Werken. 

• Art . 2. Het doortrekken vun de lijn in de steden 
en dorpen knn slechts plaats hebben krachtens mach
tiging van de gemeentebesturen. 

l A f t 4. Als tic Maatschappij hare spoorbaan op 
den kunstweg Lausanne— Yvenlon legt, zal zij aan 
den weg 5.40 M . breedte laten, de slootonen glooi
ingen niet eronder begrepen. 

iDe breedte der slooten van tien weg is bepaald 
op 75 centimeter." 

Art . 2 was een wajieii iu hunden tier gemeenten 
om zich te verzetten tegen het doortrekken van de 
dorpen en te verplichten tot dure uitwijkingen, bui

ten den kunstweg. W a l art. 4 betreft, het maakte 
een verbreeding van de/en weg mei ongeveer 1.80 M . 
noodig over de geheele lengte, voorzoover er (partij 
van kon wonlen getrokken, en dank zij dit artikel, 
wordt de spoorbaan over 800 meter, nabij Lnusaniic, 
slechts voorloopig geduld, want de Maatschappij is 
in de geldelijke onmogelijkheid de gevorderde verbree
ding te volvoeren. De onteigening is daar te duur. 

Iu de lijn zijn slechts vier klimmingen steiler tlan 
3 op 100; te zamen zijn zij lang 2700 M . ; de 
sterkste is 4 op 1 0 0 , over 000 meter. Deze steilte 
oefent een oiigunstigen invloed uit op de geheele 
lijn tloor de grens, die zij stelt aan het gewicht der 
treinen. De kleinste straal der Iwchten is 100 meter; 
hij daalt tot 00 M . bij enkele stations. 

De dwarsliggers zijn 1.50 M . lang; deze afmeting 
is te gering. 

Het gebouw te Lausanne, dat het depót der machi
nes, de werkplaats voor herstellingen en het maga
zijn bevat, wenl , om do minkostbaarheid, gebouwd 
uit oud hout, afkomstig van afbraak, en verkeert 
dan ook reeds in een staat van onbeschrijflijk ver
val eu «dreigt in le storten," Aan de twee eind
stations doet de behoefte aan een laad- en loskraan 
voor de goederen zich reeds nu levendig gevoelen. 
Er is geen afsluiting van tie baan, geen hek bij 
eenigen overweg. Hoe duur de lijn ook reeds wezen 
moge, zij is dus nog niet eene volledig. 

De veertien rijtuigen eu vier en twintig wagens 
kunnen vervoeren 280 reizigers en 90 tons, wat 
voldoende is. De rijtuigen 1 e k l . hebben een dood 
gewicht | « r persoon van 210 en 230 kilogr., tlie 
der 2 C k l . 105 en 220 ; de verschillende wagens 
een dood gewicht per ton van 5 4 0 , 6 2 5 , 550 en 
500 kilogr. 

Daarentegen vervaardigt een Maatschappij teNeu-
hausen, voor I M . spoorwijdte, rijtuigen met door
loop in het midden, volgens de lengte, van slechts 
110 K G . dood gewicht i>er reiziger, en tie heeren 
Delettrez, te Parijs, leveren voor zulke wijdte spoor
wagens, tlie slechts 4 8 0 , 340 eu 320 K O . dood ge
wicht per ton hebben. 

Van tie vier locomotieven heeft N V 1 , van Krauss, 
te Miiuchen, 13 tons gewicht, verbrandt 5 K(J . per 
k i lom. , is minder goed dan de uitmuntende locomo
tieven N°. 3 en 4 van Creuzot, die 8 tons wegen 
en 4 K ( i . verstoken, maar op de stijging van 4 op 
100 slechts 18 tons kunnen sleepen. 

Volgens de ramingen moeteen uitgaaf van 525,000 
francs toereikende zijn om tot de exploitatie van tic 
lijn instaat te stellen. De aandeelen zijn groot 
500 fr. De Staat Waadtland nam er 00O en zou 
eerst winst genieten na een uitdeeling van reeën per
cent aan de andere l O O u ü Een boer is altijd de 
grootste gemcene deeler. Op deze bevoorrechte dui
zend aandeelen, wenlen slechts 711 genomen, en 
zelfs 24,150 fr. moeten nog altijd gestort worden. 
De lijn heeft gekost . . . . 1,257,175 fr. Excusez 
du peu\ De Maatschappij slaagde erin bij hunkin-
richtingen 050,000 fr. te leenen. Eu dan durft men 
nog zeggen, dat dc Zwitsers op den penning zes
tien cn een volk van herbergiers zijn! 

Ziehier een ontleding van de aunlegkosteiiper kilom.: 
1) Geldelijke dienst fr. 2374 
2) Administratie en jieisoneel. . . » 0833 
3) Terreinen 7889 
4) Aardewerken » 7462 
5j Kunstwerken i> 348'J 
6) Baan « 3 1 7 1 6 
7) Gebouwen i 6139 
Si Vast materieel ï 886 
9) Hollend * , instriiiii . , meubelen, a 19869 

10) Diversen p 1110 

Totaal per kilom. 87767 
Oor/aken van tic kostbaarheid: 
Ad l"" 1 ) Geldelijke verlegenheid sinds tien aanvang. 
A d 2U I") Ouder de 97,877 fr. is begrejHiii een som 

van 40,000 fr. of 800 aandeelen ad 50 fr . , ge
schonken aan de eerste concessionarissen voor afstand 
van hunne rechten (aan tie haukinrichtiiigeii.'). 

Ad 3"1") Vooreerst moet de oorzaak gezocht worden 
in tie artt. 2 en 4 van het bestek (zie boven). Ten 
andere verlangde het departement van Openbare Wer
ken, dat de nieuwe glooiingen der slooten, na ver
breeding van tien kunstweg, veel flauwer zouden zijn 
dan de oude, nl . 3 op 2. Hel gebruik vau eeu 
kunstweg, die zich niet lot een sjKiorbauii leende, 
was een eerste misslag. I<egt men een nieuwe 
smalle sjioorbaan aan, dan heeft men het voordeel 
van groote buigzaamheid en van ontwijking der te 
kostbare gronden. Eu dc hooge post Pterreinen" is 
zelfs nog onvolledig. Over 800 meter bij Lausanne 
loopt de baan over kosteloos geleenden grond. 

Ad 4" IU) Ook tleze reeds hooge |wst zou nog meer 
bedragen hebben, zoo niet enkele gemeenten cn 
aannemers, die niet wisten waar hun grond uit 
fiintleeringsleuvcn te bergen, kosteloos ophoogingen 
hadden verricht. Ook tic kalkinergel, waarin gedeel
telijk gewerkt moest wonlen , maakte ticzen post duur. 

Ad > m ) Het verlengen van de duikers eu het ver
plaatsen van de bekleedingsmuieii. Het leggen vuu 
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een spoor op een bestaanden weg is soms voordecli-
gcr in schijn dan inderdaad. 

A d 6 » ) Men bad gerekend up fr. H . 8 0 de strek-
kende Ier liaan van 1 M . wijdte volgens hel ver
l a g van den beer Liardet, in 1870, en de uitgaven 
zijn gestegen tot fi'. 25.50. De heeren Montonaeli 
en Hersog hadden voor oen veel rteviger weg begroot 
in 1873 : fr. 19. 

Dc spoorstaven, die reeda l kilogr. per meter ge
sleten waren hij de overneming, wenlen betaald met 
213 fr. de ton. De dwarsliggers kostten 121 en 
213 fr. de tecrl.-nieter; de heeren Montenaeh en 
Hertog hadden geschat 72 fr. 

A d 7 U I U en 8 , l l u ) Niels te zeggen. 
Ad 9 U , B ) De twee uitmuntende stoomwagens van 

Creuzot hebben gekost 3 fr . , die van Kiuuss I V . 2.40 
het kilogr. Thans zou de prijs lager zijn. De 
fr. 112,570 voor het materieel van den Fell-epoorweg 
ware een dwaze uitgaaf. 

A d 10"'") Ongelukkig genoeg zijn de vermelde u i l 
gaven niet de eenige, want men heeft nog den Ite-
trekkelijk hoogen |Kist van fr. 20,800 voor schadeloos
stelling wegens doodelijke verwondingen. Enkele 
paarden ontmoeten den stoomwagen voor de eerste 
maal en schrikken : andere gewennen nooit aan hei 
gezicht en het gei-aas. 

Inplaats van fr. 8000 bracht de lijn bruto slechts 
fr. 5400 op. Den Isten Augustus 1878 verhoogde 
men de tarieven met 3 0 ° / , , , om meer geld te maken , 
maar men deed eenigszins als de man die de hen 
met gouden eieren slachtte. Het tegendeel van het 
doel weid bereikt. 

Ziehier de twee tarieven: 

Reizigers 1c. k l . per plssUen pet KM 

stuk „ „ „ 

Oud 
tarief, 

fr. 11.10 
, 0.07 
., ".20 
„ 0.07 

Nieuw 
tarief, 

fr. 0.1» 
. u.mi 
., 0.26 

. , 0 . 0 9 
Paarden en Knot vee 
Honden „ klein ,. „ „ . „ . 
Tiniinerh., brandh., granen, iiardapiii d. 

per 50 KG „ 0.015 „ 0.01118 
Andere goederen pes 50 KG 0.02 „ 0.02* 

Op de Zwitsersche lijnen geven de goederen 56"/, 
van dc bruto-opbrengst; op onze lijn slechts 10 
tot 90%. 

Er is bij zulke korte lijnen voor den boer geen 
voordeel in rdoomvervoer, daar hij tweemalen moet 
overladen. 

De opbrengst aan reiziger-s 1ste klasse is onbe
duidend: 0.17 fr. j>er treinkilom., terwijl zij fr. 1.30 
bedraagt voor 2de klasse. De uitgaaf daarentegen 
voor do l s t e klasse is groot: fr. 0.05 per trem-kilom. 
Men schaffc dus de eerste klasse af, gelijk op tram
ways en in omnibussen. 

Do snelheid is 15'.5 pcruur , of, de verliezen aan 
de halten iu rekening brengende, 28.5. 

De vier treinen in elke richting daags zijn een 
verkwisting. Het was verkeerd, aan den aandrang 
der boeren toe te geven cn zich niet te bepalen tot drie. 

Iu 1878 
Ontvangst per lijn-kilom. . . fr. 5385 

w v trein- » . . . » 1.77 
» > as- P . » 0.213 

Exploitatie-kosten in 1878. 

per lijn-kilom. per trein-bilom. 
Administratie . 
A L ' . T I : kosten . 
Haan cn gebouwen . 
Trekk. en roll. mat. 
Vervoer' en beweg. . 

584 
273 
504 

2039 
778 

fr. 0.192 
0.090 
0.106 
0.672 
0.256 

. 1.370 fr. 4178 
In Zweden daarentegen bestaan lijnen {zelfs (') 

met breed spoor), waar in 1877 de gemiddelde uit
gaaf der maatschappijen slechts 3553 fr. beliep bij 
een ontvangst van 5948 f r . , en de lijn Ocholt— 
Westerstede, lang 7 kiloui. , mei drie treinen daags 
iu elke r icht ing, kostte iu 1878 slechts Ir. 1522 
per lijn k i b m . , of fr. 0.70 per t r e ink i l . 

De stokers en drie der stationschefs zouden ook kun
nen worden afgeschaft; de dienst toch der machinisten 
is te gemakkelijk. De plaaisbiieljes kunnen gegeven 
wonlen in dcu trein. .Men zou van de drie treinen 
één uitsluitend kunnen bestemmen voor de goederen, 
en nog wel onder voorwaarde, dat de personen, 
voor wie zij bestemd zijn, bij de aauLomst tegen
woordig zijn en ze afhalen. 

De exploiiatie-kuslcn toch waren niet minder dan 
74 tot 78 ü / 0 der bruto-opbrengst; de netto-opbrengst 
iu 1878: 

totaal. . . . fr. 19270 
jier lijn-kilom. . » 4178 

» trein- s s 0.39 
Wie goedkniipe spoorwegen wil aanleggen , spiegele 

zich aan de ontwerpen van die van Lausanne-Echallens. 
G., 21 Apri l '80. R. v. K. 

(') Pil nuurdje tjelji* H van deu heer Mosehill, die due 
niet schijnt te dt-nketi ah dc beer De Bordes. H. v. K. 

Berichten en mededeelingeo. 
B I N N E N L A N D 

s Gravenhage. Door Z. M . i s , met 1 Sep
tember a.s., voor den lijd van één jaar benoemd tot 
leeraar iu de wiskunde eu bel lijiiteekenen bij de 
Koninklijke Militaire Academie, de civiel-ingenieur 
A . C . C. G. van (iemert, alhier. 

— Hij ministerieele beschikking is de aan O . Dek
ker te Dordrecht verleende vergunning voor een 
stnomsleepdiojist op de stroomen, rivieren en kana
len iu Zuid-Holland, Utrecht cu Gelderland, uitge-
breid op dc rivieren, stroomen en kanalen iu Noord-
Brabant, L imburg . Noord Holland, Utrecht en Over
ijsel, waar- sleepbooten worden toegelaten. 

— Den 23 dezer bad bet jaarlijkse!) examen plaats 
van de Academie van beeldende kunsten. De wanden 
van dc met fiisch groen getooide groote /aal waren 
evenals vroeger bedekt met de vruchten van den I r -
ln-il . | . i leerling, ti en met de teekeningen, die naar 
ile uitgeschreven curicouj-seii waren ingezonden. 

Temidden van dc expositie der leerlingen trokken 
«I -«is iu metaal gegoten basreliëfs voor het op te 
richten monument ter herinnering aan het beleg eu 
ontzet van Leiden, vervaardigd door Koelman, den 
talentvollen directeur der Academie, in hooge mate 

dc aandacht. Te 1 uur was de zaal geheel bezet 
door de leerlingen, hunne betrekkingen en genoodigden, 
onder welke eenige autoriteiten cn belangstellenden. 

Het orgel kondigde den aanvang van de feestvie
ring aan, waarna de heer lïeijncn een kort woord 
tot inleiding sprak, waarbij vermeld werd, dat in het 
afgeloo]ien jaar door de élfeves veel en goed was ge
werkt, al waren de oudste klassen vooralsnog niet 
berekend om de rijksmedaille of een lauwerkrans te 
behalen. Hij sprak echter de stellige verwachting 
uit , dat dit in het volgende jaar wel het geval zal 
wezen. 

De zarigvereoniging Cecilia droeg ecu nomruer 
VOOr, cn daarop volgde eene feestrede van den beer 
Bcijnen, die door zinrijkheid, diep gevoel cn tevens 
door («knopten vorm bij uitnemendheid paste in hel 
kader- van eene prijsuitdceling, die door dc lengte 
van eene redevoering niet te veel op den achtergrond 
dient te worden geschoven. 

Het koi'te maar kernachtige woord van den heer 
Bcijnen bad teu doel om een parabel te trekken 
tusschen werkelijkheid en ideaal. Het vrrjsgocrig 
pessimisme trad hij met sarcasme tegemoet. Smart, 
lijden cn de worsteling des levens moet niet de 
wilskracht buigen. De roenaeh moet trachten erop 
te zegevieren, en in zijn streven naar hooger en 
hooger zich daarboven verhelfen. Zoo vormt zich 
ook en bovenal dc kunstenaar, cn die vorming, welke 
het gevolg is van strijd, nadenken, wilskracht en 
zwaren arbeid , beval hij den leerlingen der Acade
mie met vuur aan. 

Op zijne rede volgde een tweede lied van Cecilia, 
sn daarop dc prijsuitdeeling. 

De heer Beijncn richtte lot een drietal bekroonde 
joiigelitrdcn eene toespraak zoo hartelijk en warm, 
dat zij zonder twijfel een blijvendcn indruk op bun 
gemoed zal achterlaten. Een llotsang van Cecilia 
en de gewone dankbetuigingen, waarbij die aan den 
directeur en onderdirecteur der Academie levendige 
toejuiching vonden, besloten de belangwekkende 
plechtigheid. 

' s - G r a v e n h a g e . Door den Gouverneur-Generaal 
vnn Nederlandsch Oost-lndie zijn de volgende be
schikkingen genomen : 

geplaatst - bij het Kadaster, op liet bureau van 
den ingenieur-chef te Batavia (tijdelijk) de benoemde 
adjunct-landmeter 3c klasse A . A . Bert l ing; bij de 
sectie Bandong, dc benoemde adjunct-landmeter 3e 
klasse II. E . van Dijk: bij de sectie Tjiandjoer, de 
benoemde mijurict-landmeters 3e klasse W . II. K. 
Rake, J . D. C. Wolteilieek en J . F . 0. Schram; 
bij de sectie Semarang, dc benoemde adjunct-land
meter 3e klasse II. van dei- Waag; bij de sectie 
Soerabaia. de benoemde adjunct-landmeter 3e klasse 
W . C. M u l ; bij de sectic Paaoeroean, de iMmoemdc 
adjunct-landmeters 3e klasse D. Hollander er) M . C. 
Muller; 

bij het Base h wezen, ontslagen: uit zijne betrek
king de opziener 3e klasse A. E. van Loon ; henoemd: 
tot opziener 2c klasse P . T h . P n n t é , thans opziener 
3e klasse; lot opziener 3c klasse E . Baudoiu eu J . 
W. Gabeler, 

— Naar de Standaard bericht stelt de heer De 
Lesscps, de ontwerpei - der doorgraving van de land
engte van Panama, zich voor, in den loop der maand 
Mei een bezoek te brengen aau ons land , teneinde in 
het Koninklijk Instituut van Ingenieurs eene voordracht 
over de bedoelde doorgraving le houden en de wer
ken van het Noonlzee kanaal tc bezichtigen, onder 
geleide van deu hoofd ingenieur Di rks , die, SOoaJs 
men weet, onlangs de onderscheiding genoot den 
heer De Lesscps bij de opmetingen voor het Pana
ma-kanaal ter zijde te staan. 

— Volgens liet Nieuw van den Dag houdt 
uien zich op de afdeeling Publieke Werken der hoofd
stad bezig met het ontwerpen van oen plan tot 
stichting van eene gemeentelijke gasfabriek. 

—. De heeren Jongkindt Coninck en Ilrockema 
te Wageningen hebben zich vcreenigd tot een vour-
loopig c o m i t é | tot het inzamelen van gelden, enz. 
voor een flinke Nederlandsche inzending van vee cu 
zuivel op de a. s. landbouw tent .tonstelling te Londen. 
Circulaires dienaangaande wonlen verspreid en gelden 
voor het doel in ontvangst genomen door den heer 
Van Hasselt, burgemeester van Kam|>erveen. 

Haarlem. Dc heer J . E . van den Arend, op
zichter over de stedelijke werken en gebouwen , heeft 
om redenen van gezondheid eervol ontslag uit die 
betrekking gevraagd. 

Leiden. Door B. en W. is aan den Raad voor
gesteld om onder bepaalde voorwaarden aan de firma 
Crans en Co. alhier te vergunnen om de concessie 
voor den aanleg cn de exploitatie van panrdens[ioor-
wegen in die gemeente over te dragen aan de Tram
way-Trust Company te Londen. 

Heerenveen. Voor de overneming der gasfabriek 
door de gemeente Scholerland, ten behoeve van deze 
gemeente, van de Dtreehtsehe Qeeondevneming moet 
f 4 3 , 0 0 0 worden gestort, terwijl voor de noodige 
verbouwing en het bedrijfskapitaal f 17,000 wordt 
vercischt. Gedeputeerde Staten van Friesland heb
bende de overneming en de geldleening daarvoor 
goedgekeurd. 

Vlaardingen. Dc prijs van het gas wordt van 
16 op 10 cent verlaagd. 

De reilen dezer enorme verlaging is dat dc con
cessie, welke in 1884 zou eindigen, op aanvraag 
van de eigenaars der fabriek door den Gemeenteraad 
tot 1800 verlengd is. 

U I T K E E R L N G E N . 
— De Koninklijke Nederlandsche grofsmederij te 

Leiden heeft over 1870, na verschillende afschrijvin
gen, een zuivere winst behaald van / ' 6 3 , 9 3 9 , eu 
keert 12 pCt. dividend uit, 

— De Haagse he brood- en meelfabriek beeft gun
stig gewerkt cn van hel saldo der winst, voor ver* 
deeling bestemd en /"MONO bedragende, kan den aan
deelhouders 10 % dividend worden uitbetaald. 

— De Nationale hypotheekbank, te Amsterdam, bo-
baaldeeenesutvere winst over-1879 van/1 t i l , nu i . 2 9 % , 
waarvan een dividend van ƒ 2 7 |>er aandeel wordt 
uitgekeerd. 

lankondiirinsen van Annbestetlin^en. 
/.•nana, a Mri. 

llrenlngen. te 1 uur: bet verrichten van eenige tim
mer-, verf- en stukadoorwerken aan en iu de gehouwen 
van de vereeniging Re Harmonie, aldaar. 

VI ;i ii ii il a g. J Mel. 
'n-Hage, te II1, nren. door bet ministerie van water

taal enz., aau bet gebouw van bet prov. bestuur: bet 
bei-stellen van buitengewone storm- eu wiuterscbade aan 
de steeuglooiiug van den Oudelands hen zeedijk, aan de 
Zuidzijde van Goedereede. Raining ƒ8580. 

'- l.rnv.iininer . te 12 uren. doorliet kerkbestuur der 
Ned.-llerv. g ente. bij A. van der Russen: bel afbreken 
van muren enz., bet Imuwcri van eene consistoriekamer 
eu bijkomende werken. Inl. bij den architect .1. A. Vonk, 
le Al'mkork. 

llarrirrrht, le 12 uren. ter secretarie: bet verrichten 
van eeuige aard- en bagger werken tot voltooiing vau den 
Studsvliet naar bet stoomgemaal aan de Mijl. eu bet 
nuk.-I. vau een brugje van geciisisoteerd dennenhout over 
dien vliet. 

Wageningen , te 12 uren. door den architect l l . Gevs-
I k Molenaar (te Arnhem), in De Wereld: de verbouwing 
van 2 hcerenhuizeri en eeue burgerwoning, iu de Hoog
straat aldaar. 

s. banner . te :.' uren. iu bel ('olli-ctbins: bet graven 
van een vaarwater, van den Sc barnier weg tot aan de Ae. 
Ier lengte van p. m. 2-100 M. 

Vrlm. te ó nren, door II. 11. Feiisoling, bij .1. van der 
Molen: bet boiiwei lier boerenplaats. Bilj. ook iu te 

.leveren bij den architect N. W. Lit. te Groningen, 
llln-dag. 4 Mel. 

I l iu i r len i . te 10 uren. in liet Noord-en-Zuidbollaiidsch 
Koffiehuis; de leveriug van ongeveer 10.000 Rb. Eng. 
gasstconknlen eu 10.000 Rb. Rubrkoleii aan liet gesticht 
Meereuberg. 

Leutden. te 10 uren. door borg. en weth.: bet bouwen 
van een gemeentehuis met al den arbeid en de levering 
van meterialeu. volgens bestek. Inl. bij A. Pothoven, mi. 
timmerman, te Lensden. 

Ciarlnrhriii. Ie II uren. door de commissi.- voor de 
genieene lie langen van de hoogheemraadschappen de Al -
blasserw.iard niet Arkel-bene.loii-de-Zntivve en de Vijf-
lloereiilaiidon. iu de Dooie: lo. bet horstellen et ler-
boiiden vau de sluizen, duikers, bruggen, buizen, koeten 
enz.; 2o. bet herstellen en onderhonden van rijswerkeri; 
.'lo. bel maken van verschillende aardewerken, in 12 perc; 
-lo. Ii.it leveren van grint, in 7 perc.: Bo. het vervoeren 
en verspreiden dier grint, in 7 perc. 

Lreimarden. te 12 uren. door bet pmv. bestuur: het 
makeu van het kanaal De Nieuwe Zwemmer, met bijbe
hoorende kunstwerken. Aanw. 3 Mei. te 10 uren. Ra
ining ƒ214,000. 

Zalt-Bemmel, le 12 ureu. door de commissie tot den 
grintweg van Zalt - I loinuiel naar Noderhoiiiot t. bij .1. A. 
van (tostorom: het baggeren, aanvoeren en oprijden vau 
den benoo.lig.leli geztflen biggel, tot begriutillg van dien 
weg en van het embranchoment tusschen Kerkwijk eu 
Aiumerzoden. 

Ysllrnliave, Ie 12 uren. dOOT het bestuur van het le 
dijksdistrict, op het stadhuis; bel verhoogen eu verzwaren 
van deu Sasdijk bij Kuiure eu bet gen-o.ni jaarlijks.h on
derlioud van den grintweg vau Kuiure tot Blokzijl. 

Zumtcrt , te 12 uren. doorliet bestuurder Maats happij 
lot bevordering van Welstand te llreda. iu bet Uibel,nis 
van Wed. Stints: het bouwen vut ne land Imiiwois won ing 
met schuur en stal, op bet gehucht Stnivezaiid onder 
Zundert. Aauw. te 10 ureu. 

Leeuwarden . Ie 1 uur. door het ministerie van wa
terstaat enz., aau bet gebmivv van het pmv. Iiestuur: het 
vernieuwen van de ophaalbrug nver de l'mupagii.nisiaart 
in de traverse te Hoeren vei <n. Raming ƒ:1200. 

lire.la. te 5 uren. door den architect .1. A. O.>nies. bij 
A. Goossens. in den Teteringscb.-ihjk : het bouwen vau eeu 
k. dl iel Ulis met uanhooiige stallingen, op eeu terrein ge
legen iu den Teleiingschedijk. 

Helvelrl. te 4 ureu. door het l(. K. kerkbestuur, bij 
Kinderen I. van Rijswijk: lo. het metselwerk voor het 
nieuw te houwen liefdegesticht mei aaiihoorcu aldoor: 
2o. het maken vau eenige deur- eu lichtkozijueii. zonder 
hout leverantie. Aauw. te 3 uren. 

Cierrrdljk, door deu aivhitecl A. Kooistra: Int doen 
van eene vertimmering aau het buis van Wed. II. P. 
Brons, aldaar. 

\wnsfing a Mel. 
Iioeslirirg , te 10 ureu. in liet Rof Gelria: hel verlie-

anren van de Bjarnisoensmnrnierie aldaar. Raming ƒ8000. 
--Huge . te 11 ureu. door bet ministerie vau watei-

staat enz.: lo. hel onderhoud der werken behoorende tot 
de leidaimnen iu het Zwolschediep, met de verlichting'eu 
afbakening ged. 1 jaar. Raming ƒ 27.000; 2o. bet maken 
van 10 dwarskrihhen onder de gemeente Heteren. langs 
den imkeroever vau den Koter-Rijn. tusschen de kilome
terraaien 20 en 28. Ramiug / 26.500. 

' S - B f e , (e l l uren. door liet ministerie van water
staat enz.: bet verrichten van eeuige ver fw erken aau de 
Lamfsgeboiiwen te 's-Hage. Raming ƒ0027. 

Vuurden, te 11 uren, in de kazerne Oud-Molen: bet 
vernieuwen van eene brug en van eeue beschoeiing tc 
Minden. Riming f9000, 

si liii-crbr.ig te 12 uren. door dijkgraaf en heemraden 
van de Z*ijpe-eii-Huzepolder. iu Het W'u|ien van de Zij|M>: 
In. bet vernieuwen der pastorie aan de St.-Maartensbrug; 
2». het onderhoud van alle geitouwen, bruggen, sluis eu 
verdere eigendommen. 

« I j k - h i j irs te 12 uren. door bet OeStuur 
der watencheppeu under Wijk-bij-Duurstede, opliet raad
huis: de levering van .1:t0 sièi-e grint op \erschillende 
punten. 

üar lnrhrm. te 12',', uren. d.ior bet gemeenten.stuur: 
het leveren van: lo. 170 M. trotioirliand. petit granit; 
2... 205 M. kanlkeien of hordures van buikscho steen, 
petit granit of gres; Ito. 125.001) Waalvorm vlakke harde 
straatklinkers, handvor f machinaal gevormd, le soort. 

WlMsehatea , te 5 uren, duur bet genieeiitebestuur: 
bel dempen van het vaarwater langs de Rinneiivennec. a., 
iH'lieveiis het maken vau riolen, het sloojien van bruggen, 
bet plaatsen vau eindbesehoeiingen. bet aan-en verleggen 
van diverse bestratingen, bet verbeteren vau het vaar
water buiten de eindpunten van bet te dempen kanaal-
pand eu bet maken van een wal beschoeiing. 

Klaveren, door bet gemeentebestuur: lo. het gedeel
telijk vernieuwen vau den hovonliouw der draaibrug, ge
naamd de Koebrug; 2o. het ver- eu bijbouwen vim het 
lokaal, vroeger gediend hebbende voor openbare lagere 
school, en inrichten daarvan deels mt lokaal voor den 
puhliekeii dienst, deels tot Woning, benevens het bouwen 
aan de zuidzijde daarvan van een brandspuithuisje. 

•O. door bet sluisbestnur: bet uitv.M'ivn van eenige ver
nieuwingen en herstellingen aau de zeesluis eu bijhehoo-
rerule werken, niet bet onderhond van 1 Mei 80—.10 
April '81. Iul. hij den opzichter .long-ma. Aauw. 4 Mei. 
te 2 uren. 

Veemlam , dool' de directie dei Groninger Traiiivvay-
iiiaatshappij. in De 1'uie: het leggen der sporen, wissels 
enz. voor de lijn Zuidhroek—Veendam - Wildervuuk. Aanw. 
•i Mei, te 10 uren. 

Vrijdag 3 Mcl. 
Middel burg , te 10 uren. door bet ministerie van wa

terstaat ,.||/., aan bet gebouw van bet prov. bestuurt bet 
maken van een paal regel met rei inning werk voor de 
suati.-shiis van Walcheren in den westelijken havendijk 
van.Ie buitenhaven le Veete. Aanw. ."I Mei. Ruiling ƒ18,500. 

Vleli.s.,,,1 Ie 10 ureu. door het bestuur van deu pol
der Roksenisse. op het geineentebuis: de reparatie vau 
steetivverk en verdere daartoe behoorende werkzaamheden 
aan den zeedijk van den polder Roksenisse. Iul. bij den 
opzichter .1. Lokker, te Stellendam. Aanw. 4 Mei. le 
2 uren. 

(•eerlruldritbera. te 10 uren. in het Rotel-G uiers: 
lo. het aanvullen eu herstellen vau iniiu.latiemateiieel te 
(ieertniidetiherg; 2<i. het makeu van eene ivhugingsin-
richliug iu de kazerne aan de Markt aldaar. Iul. Lijden 
eerstaanw. ingenieur, aldaar. 

Ili.rdre.bl. te II uren. inliet Ned"i LUIIIM li Koffiehuis 
van J. Zalm: de levering van 7 7 O 0 IR., grove machiuo-
Ruhi steenkolen, teu behoeve van de stoomgemalen te 
Putterslioek eu aan den Trekdaiu onder 's-Giavendeel. 

«•ruilingen le 12 uren. door het prov. bestuur: het 
vernieuwen van de draaibrug te Miildelstuiu. over hel 
kanaal van Ibi.lerdeii.lain naar Uithuizen. 

Xwalle, te 12 uren. doorliet ministerie van water
staat enz., uan het gebouw van het prov. bestum: het 
herstellen der buitengewone wiiiterschade aan de Rijks-
riviervvei ki p Schokland. Raming ƒ S425. 

i;.li.ni. te 1 uur. IUIU de Punuerwerf: lo. bet uitdieiien 
vau eenige gedeelten molen-, middel toch ten en wegsioo-
teii; 2«i. bet verrichten van eenige berst idlings- en ver-
nieuwingswerken, met de leveranties, aan de phials Van 
Wall lal. in de Pm mei. aan den Westerweg. Inl. bij 
deu algemeen opzichter vau de Purluer. 

l 'o | ipli iga«ier te 4 uren. hij A. Hoekstni, door ge
nu mi li l teerden der Terzoolsterzijl: bel vertimmeren van 
deu h.'slaan.leii hooiberg in woning en veestalliug. {Iul. bij 
M. P. Uleeksma, te Deeisiim. Aanw. 4 Mei. vnn 'J 12 
uren. 

I'iirnirrrndr. le 5 uren. door het R. K. kerkbestuur 
te Reernster, iu bet ('ufé Rellevue: hel bouwen van eene 
pastorie hij de nieuwe kerk te Heemst er. Iul. hij den 
architect l l Itijvoels l i- , . , te Amsterdam. 

Ilmlcrdendam. Ie fi uren. bij .1. Kuoon Patbuis: het 
vertimmeren en heistellen van een woonhuis eu schuur 
te Onderden-lam. Inl. bij den architect II. Wind. Aauw. 
5 Mei. te :t uren. 

s ii.,s» li te 7 uren. door regenten over de godshuizen 
en de algemeene urmen: bet doen van heistellingen en 
veriiieiiwingswerkeu aan onder bun beheer staande ge
houwen. Aanw. 4 Mei. te 5 uren. 

si • lm 1 len burg (hu, Rinde|oo|ieti), iu het ('ontributiehuis 
van Wijiiihritseni.lei'ls c. a. Contributie-zeedijken: lo. te 
10 uren: het verhoogen eu verzwaren van den Nieuw-
lauderdijk Dissel Hindcloopeti en Workum, lang «40 M.. 
met de noodige aansluitingen aan den Oost en tijk. over 50 
M. lengte; 2». te 11 uren: bet maken en herstellen van 
eenige pei-ceeleu hei-, steen- en aardewerk aau de zee-
Weringen der Contributie: .lo. te 12 uren: de levering vau 
••(00 Nnni-dsrli gret tulen, laug' 5H d.M.. 200 M. eiken 
gording, zwaar 10 a 21 c.M.. 100 M. idem. zwaar 8 a 17 
cM.. 700 M. grenen planken, zwaar 4 a 30 cM.. 300 M. 
vuren dito. zwaar ii 25 cM.. 200 I., wrak. in 4 perc., 
150 stère grint, 200 stuks r, bektngrams rongen. 800 sinks 
126 grams dito. Aauw. vuu sub lo. 5 Mei. te 10 uren. 

Oo.li'waler. door bet gei neen te nest inir : de levering 
van l'ii) Mi gunt eu 100 M grint zand. 

/•(rrd>K , *« Viel 
Oii.ltl.inde te 10 uren. bij .1. I.ous: bet vernieuwen 

eu onderbonden der gewone aarde-, kram- en steen-
gliHiii i igvverkeu aau de waterkering van Baarland. Aanw. 
0 en 7 Mei. 

iil-i le l l uren. door den architect II. van Harte Mz. 
(te Deventer) hij Wilke: voor A. It ra scamp, het houwen 
vau een woonhuis en het afbreken der bestaande woning 
op het erve Ter Stege te ONt. Aanw, 4 Mei. te 11 uren. 

lieerde, te 12 men, door burg. en weth.. bij J. ILieve: 
het I«iuwen vau eene school voor l'iO leerlingen. Aanw. 
te 10 uren. 

l'lrerlit, te 1 uur, door bet gemeenlebestuur: de le
vering van houtwaren. Itonoodigd voor de genu-en brein i -
ging iu '80. 

/ « H I I I V I H - ; , te 2 uren. door het bestuur der polders Mar-
gareta, Kleine-Huisens en Kendracbt. in het dinvtiegebonw 
van den Margaretapolder: hel herstel, de vernieuwing en 
hel onderhoud lot 30 April '81 van de aarde-, kram-, 
rijs- en st eet (glooiing wei ken aan de waterkeering van ge
noemde polders. Aanw. 4 Mei. 

Vi-rnuaiidrn. hij Sake E. Venei na : bet gedeeltelijk 
all.reken en weder.ipbouwen van eene schuur, alsmede 
een afzonderlijk te bouwen Imk. 

Langweer door het getiieetitebesttmr van Doniawet-
stal: de levering van 305 stère grint eu 30 stère macadam. 

Maandag, i o Mei. 
' • • M a f , te l l 1 ; , ureu. d.Kir het ministerie vau water-

staut enz., .lm bet gebouw van het pmv. bestuur: het 
IMIIWCII van eene wniiing voor den sluiswachter bij de 
Mei wede-keersluis te Gorinchem. Aanw. 5 Mei. Raming 
1 5480. 

Mi-di „.Mik le 12 uren. iu bel Koggenbuis der Vier 
\ deikoggeti : lo. de beraamde werken aau den Viet-
No..iderk..ggen-Z hik eu het ondeih I van bet rijpad: 
2». de levering vau 050 M l riviergrint. Inl. hij deu op
zichter I i . de Heer. te M.-demblik. Aanw. 7 Mei. te 
10 uren. 

Vjlenwr-Wetrrlna;. te 12 uren. door dijkgraaf en 
heemraden van den drooggemaakte!! Veem lei-en-I, ijker
polder, bij .lanse: het aiuoveereu vat u oude houten 
schutsluis en daarvoor iu de plaats maken van eeue ge
heel nieuwe steenen schutsluis. Inl. bij den opzichter des 
poldets J. Jongi'tieel. te Koudekerk. Aanw. te 0 uren. 

Heeren teen btj K. Wierda : het aOireken eener hui
zing en achuur en wedenipbouwen eeuer stelpbnizing op 
de plaats, thans bewoond door Anke Plees, le Goengarijp. 
Aanw. door S. A. Nieiiwland. Ie Maisiim. 8 Mei. van 
10 -12 uren. 

MredPII , door bet gemeentebestuur: de levering van 
250 stère riviergrint. 

r i a ï l l l S «1 Mrl. 
Viaarden. te 11 uren. in de kazerne Oud-Molen: het 

voltooien der pupillenschool te Nieuweisluis. Inl. op bet 
bureau der genie te Naar.len. Raming ƒ 33.500. 

I.IM in. licin Ie II uren. dOOT bet heemraadschap vau 
hel kanaal vau Steenenb.M-k. in duRmde: ln. vernieuwin
gen eu onderhoud van de kunstwerken langs genoemd 
kanaal: 2<>. eenig aarde-, rijs- en onderhoudswerk. Iul. 
I• 11 deu bouwkundige D. Rroekiuan. te Hardinksveld. Aauw. 
8'Mei. te 'J'/i uren. 

Kruirn, te 3 uren. in bet Nederlandsch Logement: 
het horstel, de vernieuwing en bet onderhoud tot 30 
April '81 van de aarde-, kram-, rijs- en steenglnoiing-
vverken eu van het maken vau werken bit dijksvei'betJe-
ruig van den polder Nieiiwe-Neiizeti. Auuw. 4 en 7 Mei. 
vau 7 -1) uren. 

VI «rti-dag , IS Hei 
s-Hnge. te 11 uren. door bet ministerie van water

staat enz.: lo. bet verrichten van bet stellingen eu ver
nieuwingen aau de Rijks-rivierwerken op de llnven-Maas, 
met het onderhoud van 1 Juli '80 -30 Juni '81. iu 5 

Aanw. 8 Mei. Raming: perc, 1 /' 11.850: peiv. 2 
perc.3./'8300: perc4/{5.00(1: perc. 5 ƒ22.000: 

ut van idem aau de "Rijks-ri vier werken up den 
he-J.|srl. met bet lerltou.l van 1 Juli '80—30 

tie 
/ 11.100; 
2». ide 
(bddeisch. 
Juni '81. iu 3 perc Aauw. 5 en 8 Mei, Raining: pen 
I ƒ18.120; peiv. 2 ƒ 111.730: («TC. 3 ƒ 15.760. 

- ii.,»,-, ie 11 uren. door bet ministerie van water
staat enz.: de vorlmuw van het ministerie van Waterstaat. 
Handel en Nijverheid. Aanw. 3 eu 4 Mei. Raming ƒ 121.280. 

'•-Iljige, te 12 uren. door het ministerie van water
staat enz., ten dienste der Stautssponrw.: lo, het maken 
van werken tot uitbreiding van bet station Zwolle. Iul. 
bij den hoofdingenieur te Zwolle. Aanw. 4 en 5 Mei. te 
II uren. Raining /'342.200 ; 2«. het maken van eene ver
hoogde los- en liidiligplaats met veepark. van eeue ver
hoogde koleustelliiig. van den onderbouw eeuer groote 
draaischijf, van liostuitingen en verdere bijkomende werken 
op het goMereustatinri iu de Stad sri et landen te Amster
dam, ten behoeve van den spoorweg Nleuwediep Am
sterdam. Aanw. 4 en 5 Mei. t e i l uren. Raming ƒ 70.300. 

Tilliurg. te 12 uren. door burg. en weth.: bet makeu 
van een klinkerweg van het dorp Riet onder Alfeu tot aan 
den Rijksweg onder Korvel te Tilburg. Aanw. 10 Mei. te 
10 uren. 

I . O I I H arden te 12 uren. teu gemeentehui ze: het 
maken eu leveren vun tafels, banken en venier meubilair 
voor bet beurs- en waaggebouw. 

l.ail.eiii. te 1 uur. in bet hotel Het Zwijnshoofd; bet 
houwen vnn eene oranjerie op de havo/at lie De ('loose 
VOOff Mr. ('. .1. Sickes/,. Aanw. 8 Mei. te 0 uren. 

I 'Irerhl, te 2 uren, door de maatschappij tot "expl. van 
Staatsspoorwegen: bet leggen eu verleggen van spon'll en 
wissels en het maken van bijbehoorende werken op de 
stat ion s-ei n placemen ten Oistervvijk en Gil/e—Rijen . teu 
behoeve van den spoorweg Maastricht—llreda. Aauw. op 
bet terrein 5 Mei. 

|l..ll.lerdag . 19 Mei. 
*lrim-l.rkkrrland , te l l uren. door A.den BOOT Az.. 

in bet k.'fliebuis bij Wed. I'. den Roer: het IMIIIWCII van 
een kapitaal pakhuis en verdere werkeu. in verhand mei 
de stoomoh.•slagerij aldaar. 

Nnrrk, te 11 uren. door bet gemeen tellest uur van 
Wijiiihritseruderl: lo. de aanleg van een grintweg van 
den Leeuwarder-Si kei-straatweg door Goënga tot op 
deu grintweg nuar Gauw. lang 24Ü8 M.: 2o. het maken 
vau eeue vaste en eene beweegbare brug in dien weg. 

He in , te 12 men, door de commissie vau beheer over 
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Aanw. 1 Mei. Raming ƒ500 

i,i verheterde en liegrinte wegen under de gemeenten lb-
lier, Maasland. H.il'-van-Delll eu Vlaardiuger-Auiba. hl. in 
•Jen llolk: bel vijfjarig onderhoud van die wegen, ter 
lengte vim 21.718 M.. iu 1 J N W . Iul. bij den sectvtaris-
|N.|iniiigrue(ster .1. van der Poort. Ie Maasland. 

| J / i oilijkr, te 1 uur, iu hel Polderhuis bij de zeesbus 
,;in Nominer-Ken: de levering rn hel spreiden van 100 
vjj zand in deu Oranjepolder, iu 5 |M>rc. 

Haarlem, te 2',, uren. door bet ministerie vuu water-
daal enz., aan bet gebouw van bel pmv. bestuur; het 
herstellen en verbeteren van de Itijkszeevverk ip Mar
ken. Aanw. 8 Mei. Raming ƒ 15.800. 

Haarlem, te 2'/i uren. door het ministerie van water-
staat enz., aan hot geitouw vau bet prov. bestuur: h.-t 

* tg om" 
(iiMiiland, g.io. Ribe 
per jaar. 

Vri|d..g. 1 4 Mrl. 
-jaarden, te 11 iitvn. iu de kazerne Oud-Molen: Int 

ivrlteteren van bet fort Nieuweishiis. R'stek ligt hij den 
,j,/icbter van forlilicatieri te Naaiden. Aanw. 8 Mei. te 
H' uren. Raming ƒ 249.000. 

trnlirni, te 12 uren, door bet ministerie vau water
staat enz., aan bet gebouw van bet prov. bestuur: het 
„Hivveii eeuer haven Meis- eu brug wachters won hu.' bij 
I,. Apoldoornscho draaibrug. Ramiug ƒ5070. 

/ut(ei. te 2 uren, ten raadhuize: bet slechten dei 
,-4 ing werken ten uo. uilen van den simorweg in verband 
net de te maken haven en bet aanpl JKUI van een ge-

,[.-. Ite der hoofdgracht buiten de Nieiivvsla.l. aldaar, met 
Int leggen van duikers en eeuige andere werken voor 
Net omleggen van den straatweg, aldaar. Aanw. 7 Mei. 

LOÜ uren. Raining f 13.200. 
Katrrdai;, SS Mei. 

rongeur, te 10 uren. iu hel gein tehuis: bet her
stel, de vernieuwing en bet onderhoud tot 30 April '81 

ui de aaide-, kram-, rijs- en steeiiglooüiigvverkeu aau 
waterkeering van den cal. (Milder Anna. Aanw. 8 en 

II Mei. telkens van 10 11 ' , uren. 
IMilllppIne, te 3 uren, iu De Gouden Leeuw: bet 
isiel, de vernieuwing en bet onderhoud tot 30 April '81 
ii de aarde-, kram-, rijs-en sbs-nglooi ing werken aan de 

ttiterkeering van deu polder Suid-Pfiilippine. Aauw. 8 
II Mei. telkens van V—12 uren. 

Dinsdag IS Mri. 
-Ilage te 11 ureu. door bet ministerie van marine: 
levering van 825 tonstoenen: 225 stuks 4o soort. 250 

.tuks 5e snort. 350 stuks Ite soort. 
Garlnehem, le 11 uren. door het college van da-

^•elijksh destiinr van het vvateischai. de Overwaard, ten 
kantore V U Van Dam van Notwdeboe: bet afdammen. 

, maken en dmogbouden der kleine boog.' iHH'Zenisluis 
i4ii de Overwaard, ui den Ehhout. gemeente Nieuw-

•kkerland. 
Haarn, te 12 uren. in het lokaal Rel Pink: bet bou-
'ii van eene kerk niet toren op het terrein van dever-
iiidc Giootekerk. Iul. bij deu architect-ingenieur t'. 

Muysken, te Auistenlam. 
H iieti-dag , l i l Mrl. 

•-Haar, te 11 uren. door het ministerie van water-
at enz.: lo. de heistellingen en vernieuwingen aan de 

Nijksrivierwerkeri op het Pannerdenscbe kanaal, den Ne-
'errijii en de Lek, niet het onderhoud dier werken van 

Juli '80-30 Juni '81. in 4 |terc. Aauw. 15 Mei. Raming: 
, . iv . 1 /'13.4(H>. perc 2 fUKIO. |H' iv. 3 ƒ20.850. perc 4 
'25.500: 2o. de heistellingen en vernieuwingen aan de 
{i|ksriviervverkeii op den Rovenrijn eu de Waal. met het 

onderlioud dier werken van I Juli 80—30 Juni '81. in 3 
Aanw. 15 Mei. Raming: r-otv. 1 ,'20.600. |«erc. 2 

f88,600, perc. 3 ,'37,300; 3o. bet opruimen vau gronden 
:1e Wil-uuierp.l ol' Zan.lvvelle. aan den rechter.iever 
I ioldorsrhc-lJsel. tusschen de kilometerraaien 111 

II 113. ouder Wilsiim. Aauw. 15 Mei. Raming ƒ 15.000; 
• het verrichten van eenige werken tot verbetering van 

itrn Geld.'whe-UseI. tusschen de kid terraaien 4S en 
.-.n, bij Zutfen. Aanw. 15 Het Raming ƒ13.000: 5... het 
[.hoogen van den Zuider-kctcNt-idam tusschen de bedij-

viin de Vossenwiiard en bet begin van deu verhoog-
iiieuwen zuiderleidam (peil|ialeii 1 -10). met hetditon 
puiubesiortingeu. Aauw. 15 Mei, te II ureu. Raming 

f'30,000; Co. het vooi7.etten vau het lijiipa.l laugs den 
linkeroever van het Zwartewater, vau 145 M. Item-den de 
p.usM'heidiiig tusschen de gemeenten Zwol lei kerspol en 
" lieiuiinleil lot 020 M. lengte benedenwaarts. Aanw. 15 

i Raming ƒ4580. 
s ilage. te 12 uren, door bel ministerie van vvuter-

l.iit enz., len dienste der Staatsspoorwegen: bet levereu 
ii verwerken van sluitsteen ten behoeve van de over

brugging van het HoUBUdscfa Riep. en bet verrichten vau 
heistellingen en vernieuwingen aau de rivierwerkeii, ge-
''gen aan den noordelijken oever van bet Hollandscb Diep 

it de overbrugging behoorende. met het onderhoud dier 
reiken tot 1 Mei '81. Auuw. 11 eu 12 Mei. Raming 

/' «2.'.I50. 
Vrijdag SI Mei. 

- lias, l . , te 10". uren. door het ministerie van wa-
staal enz., aan bel geb.uw van hel prov. bestuur: lo. 
t doortrekken van den rechter kanaaldijk der Zuid-

Willemsvaart langs de cilad.-l de P.ipouhril te s-Rosch. 
.\anw. 14 en 18 Mei. Raming /'22.8(H): 2o. bet makeu 

n eene steeuglooiiug regen het buiten beloop van deu 
ivvededijk onder Sleeuwijk en De Werken nabij bet 

.-eiivvijkschevoer. Auuw. 18 Mei. Raining ƒ 3840. 
« u e u - d a g . tm Mei. 

• ll.ice, te 11 ureu, door het ministerie van water-
-laat euz.: lo. bet wegruimen van een in de Waal Ier 
Itossum gezonken vuurtuig. Aanw. 23 Mei: 2o. bet ver-

bten van baggerwerk in de Amer en het herstellen en 
nderhou.leii van de werken op bet bovendeel dezer rivier, 

n d.' monden van het Oude-Mausje en de Dongc, van 
Juli 'KO —30 Juni '81. Aanw. 22 Mei. Raming /"WOO: 

So. de vernieuwingen eu herstellingen aan de Krjksrivier-
'keii iu de Nieuvve-Maas beneden het Herengat. het 
eur eu de II.n tel. met het éénjarig onderhoud, in 2 
r. Aanw. 22 Mei. Raming resp. ƒ 1834 en ƒ 12-700 ; 

4o. de bei-stellingen en vernieuwingen aan de Rriksrivier-
werkeii in de Noord, de Dude-Moos hoven bet Berengat. 
het Mallcgut. de Krabbe, de Dorische Kil en het Spui. 
Aanw. 22 Mei. Raming ƒ 28.WO. 

Vrijdag, » Mrl. 
I.ruilingen. te 12 uren. door het ministerie van wa-
istaat en/., aau bet gebouw vau hel prov. Instuur: bet 

maken van plankbescboeiing met steeusbi|H'ling enz. langs 
alboord van den Rijks-grooten weg van Groningen 

naar Delfzijl. Aanw. 21 Mei. Raming ƒ 15,780. 
Warnadaa, 1 Juni. 

«•Haar, te 11 uren, door bet ministerie van water
taal enz.: de herstellingen en vernieuwingen aan de Rijks-

iei werken op de Roven-, Beneden- en Nieuwe-Merwede, 
t bet éénjarig onderhoud, in 4 |K'iv. Aanw. 20 Mei. 

Riming resp. ^'42.ül0. ƒ17,180. ƒ33.380 en ,"28,060. 
• p later le bepalen datum. 

Harlingen, door den architect A. van der Meer): het 
•doollelijk afbreken van bet buis Wijk C. no. 68 aan de 

V.MI straat, aldaar en ter plaatse bouwen van eeu winkel-
T. stind. 

Afloop van Aanbestedingen. 
«-Hage, 10 April : lo. het afbreken van een gebouw 

/ 488.40 
« 425.75 
.. 376. 

on bet Kerkplein;" iugek. 6 bilj., als: 
W. Dogelingcr, te 's-Rage, 
Do/.elfde. 
s - V. d. b.inip. 
\. Nuter, 

I. II. do Svvurt en Zn.. 
Meissen, 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

2o. het bouwen van bulplokaleii hij de 
'•isjes; ingek. 12 bilj,, als: 

H . R. 

182. 
136. 

Reiillehroek. 
I.. vau Spanje. 

I'. P. de Raas, 
van Alkemade, 

' ' . Tom. 
A. Stichter, 
\ . Kloots. 
A. R. Rutgers, 
f L. Werdeis, 
W. 1'. Teeuwisse, 
•I. Meismui, 
A. Nat,,. 

3o. bet bouwen 

's-Hage, 
idem 

i Noord vv ij k - R i i nu 

» M e m ' ' 
I idem 
.> idem 
l idem 
n idem 
.1 idem 
I idem 

i-ner school met ondern 

ƒ 5100 
1 5085 
.. 41KJ0 

n, » 4800 
.. 4703 
I 4730 
* 4721 
I 4444 
>. 4130 
I 4360 
I. 4300 

3720 
ij zeis won ing 

eu gymnastieklokaal te Sclieveniiigcn; ingekomen 12 bil-
i jetten, als: 

P. Ilenuehroek, te 's-llage. ƒ 53.500 
F. P. de Haas. i i.leui .. 53.300 
A. Kloots. i Idem i 53,000 
M. L. van Spanje. « idem « 62.V75 
0. Alkeiniide, •• N.tor.lwijk-Ri ui. " 52.3IX) 
C. W. de Vos, » 's-Hage. 52.000 
A. tfater, I idem » 51.800 
A. Stichter. « idem » 51.700 
W. P. Teeuwisse. » idem • 51.450 
('. Meissen. I idem i 51.200 
J . f. Tom, •> idem « 50.753 
II. C. de Rian. » S^lieveiiingeii. » 40,810 
W. E. Roasveldt. » *s-Hage. » 48.550 

Franeher, 10 April: het gedeeltelijk amovecron en 
wederopbouwen eeuer b.H.reiiluuzinge te ('jerkwen]; inge
komen 11 bilj., als: 
I). v. d. Huren. te Eraneker. ƒ 12.500 
S. Steeiisma. .-Hartwenl. » 0.080 
S. Oosterhaaii. •> Holsw.nd. •> 0.350 
A. Spüksma. . Porrega, l 0.008 
M. S-boi; s. i Roksmn. I 8.888 
S. A. Rergsrno, l l'caneker. » 8.730 
G. H. Brouwer, » idem » 8.346 
.1. S. Til eiiga. « Oosterend, » 8,225 
A. R. Posthumus. „ Tjerkwenl. « 7.080 
IJ. Schuuriiiuiis. ,. Wilmaisiuu. » 7.070 
Wed. Alger.i. . Kksinorra. « 7.168 

Apiilngedain. 10 April: de vernieuwing der wester-
draaibrug enz. teti wisten Appingedam: ingekomen 6 
biljetten, als: 
.1. van Ruuren, te Delfzijl, ƒ 7280 
K. Nielaii.l. » Wirdum, 7200 
G. ('. M Rottinghuis. » Delfzijl. » 6087 
H. Kaiuji'ii. o Sapjiemeer, - 6887 
J . .1. Rlanc. .i Appingedam. I 5S50 
E. Veldman. " Zeerijp. » 5780 
gegund. 

Ilieteren, 21 April: bet houwen van eeu schoollokaal 
met onilerwijzeiswi.ning; iugek. 7 bilj.. als: 
.1. P. Lemmeiis te Id-ek. f 12,200 
(i. Peniiiligs •' Kessel. A 11.370 
O. II. Mastr .• MiLLsbracht . 10.027 
II Stevens, .. Mo.istricbt. » 10,850 
II. (i. Jansen, » Moosbracht, * 10,575 
P. .1. Dbachs, « Nieuwstiidt, » 10.412 
.1. Limpeiis. » Si third, i 10.250 

WilleniNaard. 22 April: hel doen van eenige werk
zaamheden tot heistelling van de strallokiile Ier eu 
achter de hoofdwacht der matitiieis: minste insbr. waren 

Haarlem. 22 April: het herstell n verheteivu van 
's Rijks /ee werk en op Wielingen; miuste inschr. waren 
N. van Heijhlok, te Wielingen eu A. Kapitein, te Zijp-', 
voor ƒ 10,444. 

K u i l e n b u r g . 23 April: het maken cn inhangen van 
een paar deuren iu de sluis aan den Horn: minste inschr. 
was T. van Os, t.- Leerdam, voor ƒ045. 

Zwolle 23 April: bet houwen "eener rustieke veranda 
van p. iu. 250 M 1 opjicrvlakto aan de Ituitensocieteit; 
ingek. 3 bilj., als: 
Oosterwegel en Zn.. te Nieuwer-A in stel. ƒ 3 4 0 0 
G. Otten. i Zwolle, 2583 
G. van Inen, I idem i 2375 

Leruwarden. 23 April: het opruimen van ondiepten 
uit eenige kanalen en vitarwotcis ui onderbonden beheer 
bij de prov. Friesland, in 14 pen'.: minste inschr. waren: 

le |ierc. I iwunler—Rarliuger trekvaart: A. Schoufs-
mo, te llarlingeii. ƒ 3417; 

2e |ierc. idem: D. van der Zee, idem. /"376": 
3e « Woildsenderrakkeii: T. II. Loon. te Wester-

meer. ƒ 34Ü; 
te |•'.• 11. Oosterbuiteiigracht le Sl.toten: J. \. finniei. 

te Hemelum. ƒ1400: 
5e pare Leiiisterrien: II. E. de .long. te Ondelauke, ƒ 840: 
6e .. \ Vargaaster vaart: R. I', de Vries, te K I 

ƒ 1380; 
7e perc. idem': 1". G. I'eenstra, te Warga, ƒ1850; 
Se |«oiv. idem : dezelfde, ƒ 2500: 
0e pen. Vierhuis!ersloot: J . R. Akkerman, te Ooster-

zee. ƒ 214; 
10e pare. Eraneker—Sneeker zeilvaart; R. E. de Vries, 

te Koud ƒ 3170; 
11e pt-re. i.lem: G. .1. van der Rijt. te Ou.lehaske. /*2650; 
12e • Nauwe Wijtm-rls: R. I'. 'Ie Vries, ƒ5360: 
13e .. Seksbierumervauit: II. II. Huisman, te Echten. 

ƒ 8530: 
14e perc. Tjeukeiueer. v.n'ir de monden der Vierbuister-

voart eu der Pier-Christiaanslii.it: W. A. Koopman, te 
Oudelamer. f 880. 

Mandel, 23 April: do prak aard- eu kapwerken, euz. 
enz. voor Zeveu-Grietenijen-en-Stad-Slooteii; ingekomen 
0 bilj.. als: 
D. Volker, Dordrecht, ƒ 116.200 
T. Lonser en J . Sehriider, Kolliorn. >• 113.737 
L. vau Noonl. I mier, " 100.535 
11. Overwijk. t.Meer en J . W. Ringenoldus 

Gorredijk. I 107,750 
P. .1. Roubos. Woud lichen i. I 104.050 
('. de Jong. Hardinksveld, 104.000 
.1. N . Kruizinga. Dlijbai.i. « 102.680 
J. A. v. d. Stralen. Bergambacht. - 102.845 
E. de Roer. I mier en D. Hoogkamp. Eollega. « 100.700 

Haarlem. 23 April: bet onderbond der ringvaarts-
hoonlen van den Raarlemmermeeijiolder ged. '80; minste 
inschr. was .1. van den Heuvel Az., te Haarlemmermeer, 
voor ƒ10.573.50. 

Brrgambarhl, 23 April: lo, bet gewoon juarlijksclr 
onderhoud der dijken en/., vnn Kriinpenerwsard; inge
schreven wenl als volgt ; 

6 perc. ouder Bergambacht voor ƒ 5370 ; 
4 • » Lekkerkerk 4260; 
1 i i Krimpen a/d Lek • 050; 
2 I i KrimiH-u a/d UssL i 3680; 
5 i i Ouderkerk u/dUscl i 7015; 
2 .i >. Gouderak • 5525; 
1 .. .. Haastrecht » 700. 
2o. de levering van ongevi-er 3800 M 3 grint; in 17perc. 

aaiigeiiouioi voor ƒ6165. 
ZvinMr 24 April ; bet dein|>en eu rioleeren van de 

kolk hij den tuin der familie Heerkens ; ingek. 5 bilj.. als: 
l i , Schut u-hu is, tc Zwolle, ƒ4180 
II. II. Tiooster. .. idem I 33:13 
c. Stredkark, » Ameide. • 2342 
W, kt Nijenes. i Arnhem, » 2206 
L. Kmok, .. Zwolle, t 2031 

2o. het makeu van eene waïbt^choeüng bij dc nieuwo 
Havenhrug; iugek. 4 bilj., nis: 
11. van 'tllaur, te Zwolle, f 1500 
R. II. Trooster, i idem • 1420 
K. A. van deu Berg, •> idem • 1263 
L. Krook. I idem * 1084 

WerumeU. 24 April: de aanleg tot kunstweg vau deu 
zongen. Leegedijk, ter lengte van p. in. 020 M.: ingek. 4 
biljetten, als: 
P. Pluk kei. te Leeuwarden, ƒ4005 . 
T. M. Kingina, » Oudebiltzijl, » 4503.60 
E. II. Heiuieniiis, » Rolsward, l 4565. 
H. Lamiiiertsina, « idem •• 4184. 
Raming » 5102. 

Vrijenban, 24 April: bet bouwen van eene oiiderwij-
zetswoning en eene school; ingek. 5 bilj. nis: 

A. G. Vos, /16.750. 
M. Klok, ' 15,580.60 
W. Gcuther, i 16,000. 
P. Kerklaan. i 14.205. 
E. II Luxemburg. i 18.064. 

Lalden, 24 April: de verschillende werken aan het 
hoogheemraadschap v a „ Hijnland: minste inschr. waren: 

IM'iv. I, Gebr. Van H.ieken. te la-i.l ƒ073 . 
i 2, C. A. Kost. te Ainsb'rilain, ƒ401.00. 
» 3, Gebr. Van H.H'ken. ƒ230. 
I. 4. ('. A. K.isl. f 424.03 
» 6. dezelfde. /' 140.32. 

6. Jac. von der Kamp. le Leiden, f 108. 
7. Gebr. Rw. u- Haarlemmermeer, ƒ 638. 

I. 8, R. R. Noonh.ian. bij Leiden. / 566. 
.. 0. .1. Rak. te Oud-Gaslel. ƒ 104. 
- 10. A. W. de Vries, te Oude-Wetering, ƒ 246. 
•• I I . G. den 11. Mi. te Gouda, f 2.40= per MS. 
• 12. G. Jonkmaii, te Oude-Wetering, ƒ 172.50. 
.i 13, geen iuschrijveis. 

aerc.. 14. K. v. d. Plas. te Katwijk a/Zee. ƒ 74. 
> IB, W. de Moll, idem, ƒ 60.25. 
» 16, .1. G. v. .1. Tang, te Rijnsaterwonde. / 15. 
» 17, Z. van Diiijn, te Katwi'|k a/Zee. ƒ 05.' 
•• 18. K. Haasnoot, idem, ƒ 85. 
» 10, Z. van Diiijn. ƒ 04. 
• 20. K. Haasnoot, ƒ 40. 
» 21, Z. van Dunn, ƒ 82. 

Fnt i iekcr 24 April: net maken van eeue fiindeering 
en eenige andere werken voor een nieuwen gashouder; 
ingek. 12 bilj.. als: 

L. Strak. ƒ 4738 
F. Mooiman. » 4640 
M. Horst ra. « 4^35 
D. v. .1. Rum, i 4200 
0. Bootsman, l 3415 
G. Brugsrna, » 3230 
C. IJsbrand, <• 3230 
F. Prins. » 2071 
S. A. Rergsma, " 2826 
G. H. Brouwer, i 2788 
Torenbeek, « 2560 
P. J. Nijdam, * 2287 

voorlnopig gegund. 
Meppel. 24 April: eenige vernieuwingen, veranderingen 

en herstellingen aan de keuken en de bergplaatsen der 
Groote Sociëteit, benevens bet verhoogen van de boven-
zool; ingek. 5 bilj., als: 
.1. en R. Bruintjes. r.• 1M- , , ,-|. ƒ 4344 
K. Worst, i idem I 89M 
J. Emniink. » idem l 3003 
(i. Otten. | idem » 3830 
,1. Hesselingeti, n idem » 3730 
gedund. 

Helft, 26 April : de levering aan de artillene-stapel-
en constructieuiogu/ijtieii van 100.000 KG. messingpla.lt, 
dik 0.0023 M.; minste insbr. waren Van den Rug en Co.. 

Amsterdam, ii ƒ 81.58 |ier 100 K( 
n-llagr, 

meubels vo 
6 biljetten. 
W. P. Tt 
A. Kloots, 
.1. Meissen. 
I. ('. Toni. 
P. van Vliet, 
('. Alkemade .Ir 
Raming 
niet gegund. 

\ nisl erdam 
Mioeve van .1. 

26 April: het levei 
aischnol i 

en «tellen van school
de Koningstraat: ingek. 

. V I 
i idem 
i idem 
. idem 

Woubruaxe. 
Noonl wijk-Ritmen. 

/ 2T10 
,. 281K) 
I 2580 
» 2400 
.. 2304 
I 2370 
.. 2115 

uitzondering dei-
bet gemeeuschupiielijk 

26 Apri l : de levering van stcuikolen. len 
stoomwerktuigen der gemeente, van Mei 

wi -28 Febr. '81; minste inschr. waren; voor de diveisc 
stoumwerkluigeti. Tied email en Mijnss,'u. le Amsterdam, 
;i ƒ6.55 [ter 1000 KG.: voor het stiMinigetna.il Ie Zeeburg. 
B. Hiigedoorn en Zn., te Armtei-ditm. a ƒ7.15 per 1000 KG. 

'•-Ilage, 2" April: lo. het maken van eeu lichtwaehteis-
woiiiug op Marken, met den aankleve van dien: minste 
inshiiivei' was H. Klaver, te Rpendnm, voor ƒ3120. 

2o. liet oprichten van <>eu gebouw voor bet kuiilonge-
rechl te ApeHOOrn; minste inschr. was F. W, Geurden, te 
Aj-ldoorn. v.Mir ƒ12.600. 

Ulrechl, 27 April: bet onderbonden van- en bet doen 
van eenige herstellingen aau de gebouwen, kunstwerken, 
inrichtingen en verdere werken. 
Wissels e i , -|-.ren. behoorende tol 
station Utrecht; iugek. 10 bilj., a l 
C. J. van Vliet. te Oudshoorn, ƒ 3745. 
W. von Zooien. » Utrecht, - 2073. 
.1. A. van Slraaten. .. idem i 2032. 
P. boenders, » idern » 2017. 
II. Vermeer. * idem " 2736. 
L. van Erp. I Bedel. I 2603.4A 
II. A. van Raaien. » Utrecht, » 2080. 
R. .1. van Raaien. » idem » 2840. 
II. M. de Kolf. « idem » 2637. 
G. Stivers, i Kuilenburg. i 2545. 

Utrecht, 27 April: het houwen vau een magazijn met 
bovenwoningen op een terrein aan den Weenlsingel te 
Utrecht; ingek. 0 bilj., als: 
D. .1. Rekke. te Utrecht, ƒ 14.870 
C. van Zeeland, * idem U387 
W. van Zoelen Jr., * idem » 12.060 
G. A. Ronding, i idem - 12.050 
A. J. van Ma: i , idem » 11.870 
('. J. Hossel en Co., - idem » 11.725 
Th. v. d. Veer, »- idem » 11.700 
K. Keeis. ., idem >• 11.681 
W. A. G. Jansen. « idem » 11.600 
gegund. 

Jaarsveld. 27 April: lo. het verhoogen en verzwaren 
van den Lekdijk—Het ie. lendams over eene lengte van 1300 
M-: minste inse.hr. was A. G. van Rensvvoiide, te Jaars
veld, v.tor ƒ8085. 

2o. bet herstellen der schade, toegebracht aan den dijk 
iu den afgeIoo|H'ii winter; minste inschr. was [). Veisluijs. 
te Jaaisveld. voor ƒ285. 

8o. de levering van ongeveer 350 stère grint: minste 
inschr. was N. van Ooch, te Ameide. voor ƒ1.76 en ƒ1.75 
per stère. 

4o. bet vervoer dier grint : minste inschr, was p. .1. de 
Groot, te Jaaisveld, voor ƒ 1.40 |ier stère. 

'•-Hage. 28 April : lo. het maken van de landhoofden 
en pijlers van ue brug over de Reneden-Merwede te 
Boonboek: ingekomen 7 bilj.. als: 
J. J. Rekker te Lent eu A. D. van Sctcis 

en Co.. ti* Nijmegen, ƒ 1.138.800 
L. Kalis Kz.. te Sliedrecht. » 1.074.000 
A. Volker Lz.. te Sliedrecht en D. Volker. 

te Dordrecht. « 1.088.000 
.1. Smit VII. te Sleeuwijk, » 1.085.000 
G. Rekker eu G. Wolzak, te Dordrecht " 007.700 
J. Kooy. te Amsterdam, » 040.000 
D. Roller, te Scherpenisse en P. P. Seret. te 

Sli.Htrecht, * 000.500 
2o. bet baggerwerk tot onderhoud vun de vaargeul in 

de Koningshaven te Rotterdam; iugek. 2 bilj., als: 
L. A. vau Haaften. te Sliedrecht, ƒ 0 . 4 8 por M ' 
C. van der Plas, » Hardinksveld. » 0.46 » » 

lage, 28 April : lo. bet dempen en rioleeren eener 
sloot tiisscbeii de Veenloon 
12 bilj.. als: 
W. P. Teeuwisse, 
.1. Reuters. 
W. F. Roasveldt, 
II. Jongen burger. 
('. J. Iloogeu.Jijk. 
E. Colson. 
.1. Rooseiiburg. 
J. v. d. Drift, 
l i . Key, 
J. J. v. d. Borst, 
J. C. Tom, 
J. II. de Swart en Zn. 
Ruiling 

2<>. het bouwen van 
gr.i ifplaats; iugekome 
('. J. Hoogeudi|k, 
M. I.. W. Meissen. 
A. Kloots, 
W. P- Teeuwisse, 
M. I.. vau Spanje. 
W. F. Riasveldt. 
W. Jongenbuiger. 
W R. Pienel, 
at J. von Banton, 
V. d. Lek, 
.1. t'. Tom. 
A. R. Rutgers, 
r . Al keu iade, 
J. II. de Swart, 
II. T. Nater. 
H,lining 

i liil.letitijkstraiit: lekouieii 

tc 's-Hage. / 2700. 
Utrecht. " ^360. 

» 's-Hage, •> 2.350. 
" Waddinksveeu. •> 2240. 
» Gouda, " 2L-50. 
> 's-Hage, » 2200. 
« idem " 2000. 
.> Schipluiden. » 1000.08 

Rottei-dom, » I860, 
-i Rijswijk, » 1846. 
,» 's-llage, » 1580. 
• idem » 1-W8, 

I 2256. 
6 grafkelders op de algemeene he-
> 15 bilj., als: 

te 's-llage, / 2500 
» idem 2266 
» idem » 2008 
» klem i 2080 
l idem » 2071 
i idem » 1076 

» Waddinksveon, » 1040 
» 's-Hage, » 1000 
o idem I 1865 
» idem l 1830 
•i idem I 1800 
n idem l 1754 
• Noord wijk-Kinnen, * 1552 
i 's-Hage, 
i idem 

l:c..s 
1300 
2100 

Uelfahaven, 28 April : lo. bet uitbreiden der school 
le Piet-Heinstraat; ingek. 4 blij., ah 

A. Moons. 
J. vim Geldei 
A. Looiinun, 
II. van Bree, 

SO. idem 
ln'l'-Iteli. als 
A. de Klerk, 
II. van Bree. 

Vmatrrdam 

in 

te Berkol. 
» Uelfsbaven. 
• Botterdam, 
H idem 

iu den Omsnsndsal; 

U> D.'lfsbaven, 
i |{otter.hu 

ƒ 17.364 
« 15.686 
I 14.050 
» 12.008 

ingekomen 2 

f 11.880 
. 11.461 

28 Apri l : minste inschrijvers voor de 

verschillende leveringen teu behoeve van de directie der 
Marine le Hellevoetshiis waren, als volgt: 

|H'rc. 1. gemaakt ijzerwerk: Wed. .1. ('. Massée en Zn., 
te Goes ƒ000.80. 

2. roodko|ter in staven en draad: R, S. Stokvis en Zn., 
te Botterdam, r'088.80. 

3. kaper in bladen en pinion: dezelfden, ƒ 686,25. 
4. kojHTeii spijkers enz.:'ll. de Reus en Zn., te Rotter

dam, ƒ5802.54. 
6. giemn spijkers: M. J, Enthoveu eu Zn,, te Zalt-

Riiiumel. f 470.37-". 
6. Zvveedsehe spijkers: Veth en Co.. D-mb-echt, f 407.17. 
7. krameiijen: D. S. M. Kalker, Amstenlam. ƒ1284.65. 
8. geree.|schap|M'ii : Veth en Co.. ƒ 2170.13. 
0. vijlen: R. S. Stokvis en Zn. en P. Kemjien. te Rot-

terrain, gelijk Itedrag, ƒ1280.02. 
Dl, machinekarnerheboeften : Wed. .1. 0. Mass..,. eu Zn.. 

f 565.70. 
11. afvul vuu katoenen garens: .1. F. Schollen en Z i l 

te Enschedé, ƒ500. 
12. gascoke: P. Schagen, le Helder. /'I320. 
13. Eng. schaolkoleii: Crans en Co.. te 's-Hage. f\\2Xh. 
14. smeek..len ; >|. j , Masion. te Dordrecht, ƒ 1580.10. 
15. verfwaren: plant de Visser, te Schiedam! ƒ3542.07 5 . 
16. loodwit: lloogeweg en Van Zameren. tc Amsterdam, 

ƒ 1538.40, 
17. steen: E. van R..|s|. te Arnhem. /"2236. 
18. kalk en zond: A. de Neef. te Brielle. ƒ856.14. 
10. vjoggedook: Van H.irtrop en Zu.. te Leiden, ƒ1000. 
20. zwemgordels: J. \ . Lindner, te Amsterdam, ƒ708. 
21. ijzeren hallos): pemi .-u Rau.luiii. Dordrecht, ƒ3580. 
22. borstelwerk enz.: Aug. Zevenboom, te Ainst'eidam. 

/ 2366.85. 
23. huiden of leder: .1. Elzas, te Winterswijk, ƒ2858.40. 
Itrerht. 28 April : het verhoogen en verzwaren van 

den noonler Lekdijk-Bnvoiul Uns, met eenige bijheb.".ronde 
werken: inschrijvers waren: 

le |.eiv. Di> Vree. te Mam ik, voor ƒ 68.000 
2e. 3e. 4.-en 5e perc. J. Roskam, lo Slic.lroclit 

eu L. Brand. Ie Giesendam, voor • 402.400 
6e en 7e |ieiv. Tb, vim den Boogaard, te 

Leeuwen, *.»or » UgjOOO 
te zamen f 615.400 

DelH. 20 April : hel verheieren van de gel«»i'iwen der 
constructiewerk plaatsen eu der ijzergieterij te Delft: in-
gekomen 8 bil,.! als; '' J 

A. Vos te Delft, ƒ 10.030 
A. Veth Rz... .. idem » 10,012 
F. Gees. , idem » 0,010 
G. de Ronde, i idem » 0,838 
W. E. Schaap. idem » 0,747 
W. P. Teeuwisse, « 's-llage. » 0.400 

Asaea, 20 April : bet vernieuwen von eeuige vakken 
klinket-bestrating tusschen Assen eu Rolde, bet U.uvven 
van 2 gemetselde duikers enz.: ingek. 2 bilj.. als: 
I.. Vermink. te Assen, f 3304 
Harm Winters, „ idem 3280 

kroningen. 20 April : lo. het leggen van klinkei be
st ratingeii en uitvoeren von Verdere werken aan het te 
dempen Zui.lerdiep: ingek. 7 bilj.. ;i ƒ32.350, ƒ31.840. 
ƒ31.833. ƒ31.730. ƒ31,343. ƒ30.386 en. van J. van der 
Veen. le Zoutkamp, ƒ20.486. 

2o. het plaatsen eener planketting hij de school in de 
Violenstraat: 1 biljet ingekomen van E. W. Wietzeinu. t.' 
Groningen, voor ƒ106. 

vrniiem. 20 April : bet dempen van een gedeelte der 
stadsl k en daarmede ui verhand staande werken; in
gekomen 6 bilj., als: 
G. II. A. Eibers, te Arnhem, 13 pCt Isiv. tar. 
W. A. R. Kok. idem. 8*̂  » - * 
M. Janssen, idem. 8 » n n 
II Heuvels, idem. tarief 
J. Fruitier, te Utrecht. 6 ben. -
A. W. Leiisink ft O. II. v. .1. Heijden. 

Arnhem, m/, i « » 
1. ei.ien 30 April : Int bouweu van een woonhuis in de 

Paardeiisteeg. onder beheer von den architect W. C. 
Mulder: iugek. 0 biljetten, als: 
.1. de Vos. te Leiden, ƒ 7080 
M. II. Keller. « idem " 7'.'"i> 
C. (i. van (jerle. * idem 7800 
P. vau Rijn. » idem i 7700 
J. B. Hoogeveen. » idem » 7600 
J. N*. v. . f Heijden, » klem • 7400 
J. Boom, " idem >. 7388 
P. C. de Vrind, idem 7337 
A. Kloots, • 's-Hage, » 7300 

Vervolg der Berichten en Meiledeelinjjen. 
B I N N E N L A N D . 

' s - G r a v e n h a g e . De Tweede Kamer der- Staten-
Generaal heeft de verbooging der begrooting voor
liet onderhouden en restaureeren van monumenten 
en historische gebouwen aangenomen. Het practischc 
gevolg dei - gehouden debatten ligt in de toezegging 
van den Minister om den begrootingspost voortaan iu 
drie onderdeelerr te spliLsen, waardoor de mogelijk
heid ontstaat eenige controle uit te oefenen. 

A m s t e r d a m . De voordracht, in het voorgaande 
nommer besproken om ecu der firmanten Licrnuren 
De Bruijii Kops naar Amsterdam te doen komen om 
toezicht tc huilden op de uilvoering der werken vol
gens het pneumatische stelsel, en hem daarvoor f 8000 
als jaarlijksche bezoldiging en f 2000 verhuiskosten tc 
betalen , heeft iu den Gemeenteraad geen onverdeelden 
bijval genoten. Er ontspon zich een debat over het 
voorstel om het toezicht op bedoelde werken niet 
tegen eene vaste itczoldiging, maar voor een nader 
te Iwpalcn vergoeding op te dragen, en burgemeester 
en wethouders werden uitgeiioodigd in dien geest 
een voordracht te doen. 

— In het rapport van de j u r y , benoemd voorde 
beoordeeling dei- rapporten van dc werklieden, die 
in 187S naar- de wereld-tenUionstelling tc Parijs ge
zonden werden. kninen belangrijke bijzonderheden 
voor omtrent de moeilijkheden, aan de leiding van 
een dergelijk bezoek verbonden eir wonlen wenken 
gegeven, die voor volgende gelegenheden van dienst 
kunnen zijn. Wij verwijzen Itclangstellciideu naar 
dit rapport. 

Utrecht. Met November a. s, worden dc burcai/s 
van den sectie-ingenieur en districts-inspecteur op dc 
Zeeuwschc lijn der Staalssjioorwegen overgeplaatst 
van Bergen-up-Zimui naar Middelburg. 

Dc heer De Surinaville, sectie-ingenieur en waar
nemend districts-inspeeteur op die l i jn , is benoemd 
tot sec lie-ingenieur te Groningen, cn wordt vervangen 
door dcir heer Miel ing, thans seciie-ingenieur tc Rot
terdam. 

— Dc nieuw opgerichte »Nederlunilsche Tramweg-
maatschappij", onder directie van den beerS. Hame
l i n k , met de heeren J . A . baron van Hardenbroek. 
C. Vermeijs eu .1. W. R. Gerluch als commissarissen, 
zal haar werkkring aanvangen met den Itouw vun 
een paanlcns|KH)r van Dokkimi naar Veenwouden. 

Het maatschappelijk kapitaal bediiiagt f 300,000, 
waarvan reeds ƒ 0 0 , 0 0 0 bij de oprichting der Maat
schappij is geplaatst. 

Leeuwarden. De Raad heeft het besluit ge
nomen om een gebouw met eene jaarlijksche subsidie 
van f 'JO00 bcoobikhaar te stellen voor de prartische 
ambachtsschool, die particulieren /iclr voorstellen biei-
terslede op tc richten. 

http://Ii.it
http://benoo.lig.le
http://gen-o.ni
file:///wnsfing
file:///erschillende
http://tiaanslii.it
http://messingpla.lt
http://stiMinigetna.il
http://inse.hr
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Winschoten. Nu het paa n len spoor van Wilder
vank naar het station Zuidbroek, op de lijn Har
lingeu— Nieiiwersclians, onderhanden is genomen, 
gaat van «le llandelsverei-iiiginj- alhier eene («ging 
Utt, 'un dergelijkon weg aan te leggen van hier naar 
«Ie Pekela's enz. Hel Instuur iler Vereeniging zal 
dienaangaande in overleg treden mei belanghebbende 
Gemeentebesturen en bijzondere personen elders. 

Varia. 
Het electrisch licht in den oorlog. Men 

beeft milaugs in Engeland proeven genomen, die 
het gebruik van het electrisch licht len doel hcblien 
bij zekere verrichtingen van den oorlog te land 
en ter zee, bijvoorbeeld 'le toegangen van een be
legerde plaats te verlichten, de schepen op eeu af
stand te ontdekken, zichtbare seinen over te brengen 
en vooral de uitvoering van onderseescbe werken 
gemakkelijk te maken. Men bericht, «lat «leze proe
ven ten volle geslaagd zijn. Een doorschijnende klok, 
die een electrische lamp bevatte, werd onder water 
gedompeld tot eeu diepte van ongeveer tweehonderd 
voet; de electrische machine was op eeu afstand 
van driehonderd voet geplaatst: men heeft daar
mede onder water, gedurende een genoegzaam lan
gen t i jd . een aanhoudende en regelmatige verlich
ting verkregen , en de verlichte ruimte was zeer groot. 

Men zet de prooven voort'om nuttige toepassingen 
voor de verrichtingen ter zee en voor deu torpedo-
dienst «IJI te sporen. 

Schoonmaken van geel geworden gra
vures. Leg uw gravure in chloorwaterstofzuur, 
aangelengd met meer ol' minder water. Laat ie er 
eenige minuten i n , naar gelang der sterkte van bet 
zuur, neem ze eruit en wasch bet bla«l met zuiver 
water. Spreid liet daarna over een vloeipapier en 
leg het onder een pers, opdat het papieronder het 
drogen geen bulten krijge. 

Uitbijting door stof. hi Sierra-Nevada kent 
men zeer harde rotsen, die uitgeboord zijn geworden 
door zand , dat de wind er met geweld had tegen
geworpen. De beer Cazalis de Fondouce heeft een 
dergelijk feit waargenomen in bet Rhone «lal. In «le 
omstreken van L'zès heerscht soms een zeer hevige 
wind, die groote hoeveelheden zand tegen een laag 
kwartsachtige keien drijft , welke tot het tertiaire 
tijdvak behooren. A l deze keien vertoonen bollen, 
die men zou wanen geboord te zijn door menschen-
handen, maar slechts toegeschreven moeten worden 
aan dc dikwijls herhaalde wrijving van de zanddeel-
tjes tegen hare opjiervlaktc. 

Katoenen huizen en kunsthout. Amerika 
is vruchtbaar iu buitengewone uitvindingen. De jongste 
en opmerkelijkste is die van het bouwkatoen en van 
bet kunstmatige hout. Het geldt niets minder dan 
kut«>encu huizen te bouwen. Reeds beeft de ontdek
ker van de werkwijze een patent verkregen en een 
volkomen geslaagde proef doorstaan. Men bedient 
zich van het onrijpe katoen [coton verf) van geringe 
hoedanigheid, van iu de velden verspreiden afval, 
zelfs van het veegsel in «le fabrieken, eindelijk van 
alles wat weggeworjieii wordt en wat de papier-
bereiders niet willen aannemen, en maakt er een 
deeg van , dat de bardheid van gehouwen steen krijgt. 
Dit bouwkatoen wordt aan de bnitenstjde besmeerd 
met een zelfstandigheid, die het ondoordringbaar 
maakt voor den regen. Men zal voortaan, om een 
katoenen huis op te trekken, de helft minder tijd 
behoeven dan om een huis van baksteen te bouwen. 
Het zal vuurproef zi jn, even hard als een van na
tuurlijke steen en twee derden van «len prijs min
der kosten. 

De houten deelen zullen gemaakt worden van 
korenstroo. Dit kunsthout, buitengewoon hard , wordt 
verkregen door de volgende werkwijze: het stroo 
wordt eerst vervormd tot bladen als bord|>apier, op 
de gewone wijze der papierfabrieken; daarna werden 
de tot een stapel of kolom gevormde bladen behan-
'(-•; l met een oplossing, die de vezels hard maakt. 
Men behoeft ze slechts eenige malen onder een plet-
«J| wals werktuig te doen gaan om een voortbrengsel 
te verkrijgen, dat al de hoedanigheden van timmer
hout, heeft. D«' chemische behandeling, door de stof 
ondergaan, maakt haar ondoordringbaar voor vocht 
en moeilijk brandbaar 

Het huisraad wonlt vervaaidigd niet behulp van 
een bordpapier, dat weinig van het vorige verschilt. 
Het is slechts een weinig minder hard, leent zich 
tot eiken meubelmakers-arbeid, laat zich zagen en 
schaven; men spijkert het vast, men lijmt het aan
een, uien splijt het, en hel neemt lijstvormen aan, 
geheel gelijk het natuurlijke hout. 

Voor bel vuur verhit, kan meu hel tot een halven 
cirkel buigen en er de meest afwisselende gedaanten 
aan geven ; kleuren en vernissen laten er zich volmaakt 
goed op aanbrengen cn blijven er heter op dan op 
hout. 

Het bordpapier is ongevoelig voor de afwisselingen 
van «len warmtegraad, en kan aan <le zon eu den 
regen worden blootgesteld zonder te splijten. 

Nabootsing van ivoor. Ken maakt een op
lossing van lijm door honderd gramm zeer lichte 
hoorn- of meuhellijm op te lossen en te liltreeren 
in een liter zuiver water. Men maakt vervolgens 
een pap van cellulose door middel van vijftig gram 
volkomen wit gemaakte cellulose, of van papierpap, 
dien men aanlengt in drie en een halven liter water, 
zoodat men een /eer gelijkmatig kooksel verkrijgt. 
Eindelijk maakt men een oplossing van vijftig gram 
aluin in een liter warm water. 

Men mengt vijf en zeventig gram lijnolie met 
tweehonderd gram putwater, voegt bij «lit mengsel 
tweehonderd vijftig gram /eer lijn |»oeder vun al-
bestgips cn roert goed, totdal de massa in al haar 
deelen gelijkslachtig is geworden; men voegt er ver
volgens tweehonderd gram van de aluin-oplossing 
bij en roert opnieuw. Op deze wijze verkrijgt men 
de knt-edbarc massa, die men , met behulp van mallen, 
alli- verlangde vormen kun doen aannemen. Men ge
bruikt bij voorkeur metalen mallen. Alvorens de 
massa in den vorm te brengen, bestrijkt men den 

binnenkant van dezen met een (lenseel, gedoopt in 
een mengsel van gelijke deelen ganzen- en varkens
vet. Daarna brengt men de massa lepelsgewijze in 
den vorm. Als deze gevuld i s , schudt men hem 
zacht, opdat de massa zich gelijkmatig zette en de 
luchtbellen, die zij gevangen hmidt, kunnen ontsnap
pen. Vervolgens laat meu ze eenige minuten met 
rust cn ziet of ze dik of stijf begint te wonlen. Op 
dit oogenblik spreidt men over het bovenvlak een 
natten linnen doek, waarop men een houten plank 
of metalen plaat legt, en met behulp van een pan 
onderwerpt men het geheel aan een drukking , die 
meu trapsgewijze vermeerdert, zoodnt het water in 
meer of min groote hoeveelheid wegdruipt. Dc aluin, 
die men erbijgevoegd heeft, maakt dat dc massa 
snel hard wordt; bovendien houdt zij de lijm terug 
en hel water loopt volkomen helder weg. N a een 
kwartier rust onder den druk neemt men hetsaam-
geperste weg en plaatst het in een droogoven, na 
het door middel van een warm bad vooraf ontdaan 
te hebben vnn dc vette laag. Als dc esjunge-
perste massa droog geworden is , legt men haar iu 
een warm bad van gelijke deelen was en slearine, 
waarvan men haar laat doordringen. 

Na afkoeling brengt men «len ivoorglans aan door 
wrijving met een zachlen horstel en een weinig 
asbest. 

Advcr ten t iëD~ 
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

meente Utrecht brengen ter kennis van daarbij be
langhebbenden , dat , tengevolge «Ier ben'Cluing van 
den Heer .1. J . M O L L E M A tot Direkteur der Gas
fabriek te Zwol le , tegen 1 Mei e. k. alhier zal ko
men te vaceren de betrekking van 

Inspekteur der Stedelijke Gasfabriek 
waaraan eene jaarwedde verbonden is van minstens 
f Ï O O O . — en hoogstens f l A O O . . 

Zij die voor deze betrekking weiisclien in aanmer
king te komen gelieven zich met franco brieven aan 
te melden bij den Burgemeester dezer Gemeente vóór 
den 1. Mei e, k. 

Degenen die een diploma als technoloog bezitten 
of eene langdurige ondervinding iu zaken het tech
nisch gedeelte eener Gasfabriek betreflende, verkre
gen hebben, zullen bij voorkeur bij eene benoeming 
in aanmerking komen. 

Utrecht, 17 Apri l 1880. 
Burgemeester en Wet'houder» voornoemd. 

he Secretaris , Dc Burgemeester, 
D E W A T T E V I L L E . W . R. BOER. 

HEIWERK IN Z » n ( i m 
Groote besparing in tijd en kosten. 

urn inlichtingen en conditiën kan men zich 
vervoegen hij I.. J . V A X 1IEN S T K E N 1 I O V E X & Co. 
Aannemen der Handelskade, te AMSTERDAM. 

Aanbesteding. 
C O M M I S S A R I S S E N F N N O T A B E L E N der Her

vormde Qemeente te Room eu B U R G E M E E S T E R 
B H W E T H O U D E R S der Gemeente Hoorn, zijn voor
nemens bij enkele inschrijving in liet openhaar aan 
tc hostalen : 

Het bouwen van eene K E R K met TO-
R 2 N op het terrein van de verbran
de Groote Kerk. op den 18Mei 1880, 
's middags te twaalf uur, in het lo
kaal Het Park" aldaar, 

liet bestek met teekeningen is verkrijgbaar hij dé 
Boekhandelaars V E R M A N D E ZCIXEX te Hoorn, voor 
den prys van Drie Gulden eu wordt, na overmaking 
van dit bedrag, franco toegezonden. 

De teekeningen met détails liggen ter visie in het 
Lokaal der aanbesteding. Nadere inlichtingen zijn 
te verkrijgen bij den Heer C. M U I J S K E X , Archi
tect-Ingenieur, Stadhouderskade 1 9 , Amsterdam. 

Maatschappij tot Kxploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
(Voor rekening van den Staat.) 

Op Woensdag den 18*" Mei 1 8 8 0 , des na
middags ten 2 ure, aan het Centraal bureau dei-
Maatschappij tot Exploitatie van Slaat ssj hoorwegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van; 

Bestek n°. 364. 
Het leggen en verleggen van sporen 

en wissels en het maken van bijko
mende werken op de stations-empla
cementen Oisterwijk en Gilze Rijen 
ten behoeve van den spoorweg van, 
Maastricht naar Breda. 

De besteding geschiedt hij enkele inschrijving, 
volgens }j 03 van het Bestek. 

Het Bestek ligt van tien 29""> Apri l 1880 ter 
lezing aan bet Centrualbureau bij de Moreelse Laan 
en aan bet bureau van den Sectie-Ingenieur C. VV. 
P . M I L L I N G te Rotterdam en is op franco aan
vraag op gemelde plaatsen te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door tien Sectie-Inge
nieur voornoemd. 

De aanwijzing op hel terrein zal geschieden den 
5 J " M e i 1880. 

Utrecht, tien 28*ten April i 8 8 0 . 

H. & J. SUYVER. 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

de HoUandnehe Tuin, 
Bikkerstraat 20 en 22, te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S van alle bekende typen 
eu reparation aau liestaauile K E T E L S worden iu 
den kortst mogelijke» tijd geleverd eu uitgevoerd. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Vrijdag den 14*" .Wei'1880, des namiddags 

ten twee ure, zal ten Raadhuize der Gemeente Zut
phen worden 

A A N B E S T E E D : 
Het slechten der Vestingwerken ten 

Noorden van den Spoorweg in ver
band met de te maken Haven en het 
aanplempen van een gedeelte der 
Hoofdgracht buiten de Nieuwstad te 
Zutphen, met het ieggen van Dui
kers en eenige andere werken voor 
het omleggen van den Straatweg al
daar. 

Raming f13200,—. 
Het bestek is tegen betaling verkrijgbaar tor Ge

meente-Secretarie, alwaar de hillelten tot één uur 
voor tie bestelling kunnen worden ingeleverd. 

De aanwijzing zal geschieden Vrijdag «len 7 Mei 
e. k . des morgens te half elf, te beginnen opliet 
Bureau van den Gemeente-A rchitekt, ten Raad huize. 

GAS-ZUIVERING 
door bet gebruik vaa ijzer-uxvde, geleverd door de 
Ga» Purification and Chemical C. Limited London. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en Oost-Indie 

W. Hoven en Zoon, Rotterdam, 
hij wien hy zondernoden en prijsopgaven verkrijg
baar zijn. 

I» 
M O Z A Ï E K -

A R K E T V L O E R E N 
en verglaasde gefigureerde Te

gels, voor Huren en Deooratie. 
DE L I N T & C " . , Haringvliet 7, Botterdam. 

Moziiik Tegels voor Moeren 
iu 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 , enz., alsmede B E K L E E D I N G 
van M U R E N , T E G E L S voor B L O E M B A K K E N eu 
P A N E E L W E R K enz. 

U i t s l u i t e n d A g e n t s c h a p v a n Haw & C°. 
v o o r N e d e r l a n d c n d e s z e l f s K o l o n i ë n 

O r . J. OOR, 
F i r m a A N T . D K W I L D , 

Scheepmakerthaven NB. t'r2 en Jufferstraat N°. 50. 
R O T T E R D A M . 

B . K O L S B O E R , t e A r n h e m . 
1*6*. Z i l v e r e n M e d a i l l e v o o r W a t e r 

p a n - I a u t r n m e n t e n . 
1 * ? 9 . l l o o c M t e o i i d c r N r h e l d l n a ; v o o r W t i 

t e r p a N- e n H o e k n i e e t - l i i f l t r u n i e a t e a . 

Voorts: E Q U E R R E 9 , B A K E N S , M E E T K E T T I N -
G E N , P A S S E H D O O Z E N , enz. enz. 

LOUIS GOFFIN & 
R U K D A R T O I 8 I O . 

L U I K . 
Eigen aan en exploitanten van H A R D S T E E N - en 

van K E U E N G B O E V E N . 

VAN KETSCBOTEK & BOUWiNS. 
ROTTERDAM. 

R O B E Y Sc C O M P A N Y ' S STOOMMACHINES, 
met Houd bekroond Parijs 1878 , 

voor fabrieken, waterwerken, enz. 
LOCOMOTIEVEN van FOX W A L K E R Sc Co. 
LOCOMOBIELEN van R O B E Y ft 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 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 - en andere K E T T I N G E N , 8TOOM-
METER3, AFSLUITERS, K R A N E N en 
GARNITUREN voor stoom- en watertverktul 
DRIJFRIEMEN. Alles voorradig. 

Prins. PORTLAND C E M E N T ui abrieken 
der beroemde B U R H A H C O M P A N Y tegen conciir-
rserende ju-ijzen. 

Alles primo kwaliteit en billijke prijzen. 

FABRIEK DE IIOLÜMISCHE IJSSEL 
D E . I O \ < « | | & O . 

Oiviel-in«eri.l©-uura3. t© oudewater, 
leveren en vervaardigen in den kortst mogelijk™ tijd alle soorten van S t o o m b a g g e r n v o l o n . in h„,it-
ijzereonstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte en opbrengst vau 150 tot 2000 M 3 pe 
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 
• t e e n - en T o g o ] 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 l ë n enz. 

of 

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 

VAL DE3 
. . — geeft berigt dat door haar tot eenige A G E N T E N voor den 

. j t ó i ü r S ^ — " ' verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 

F O L K . E R S & C». tc Amsterdam, 
door wie ook tot liet leggen van vloeren inliehtingen wonlen volstrekt en orders voor geheel iVeder-
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de Fabriek, Iteltweg N°. 3 , te Amsterdam. 

De Directeur W. P. WALSH. 

LEDEREN DRIJFRIEMEN 
l a a l l e a f m e t i n g e n . geheel bewerkt volgens 
Engelsche methode. 

A L E X . A D A M , 
Delft. Fahr. van Leder en Drijfriemen. 

W I X D I S C H E N K U N Z K S 
S T E E N V O R M M A C H I N E S . 

Ie Prijs, ntern. Wedstrijd, 1879. Arnhem. 
Steenen, door W I X D I S C H E X K l I X Z E ' S steen

vormmachine gevormd, hebben aan de Steen
fabrieken der H l l . 0. C. S . V E U N G H , Velp; E . 
V A N H O L S T , S L E I J S T E R E N W O L T E H S O M eu 
I. V E R W A A I . I E N Dz. en Co. , allen tc . t r a a n » 
en R. V A X W I J K , Hcteren, met het gunstigst 
gevolg de dr.Kig- en bakproof ondergaan. Inliehtin-
gen geeft gaarne de Hoofdagent voor Nederland. 

LOUIS N A G E L . Arnhem. 

.-\ ly«'iii«'«»ii 1 Depot 
OER 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 

s i i i i i x . TE mm, nuNHUL 
Z I L V E R E N M E D A I L L E 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 PARIJS. 
Teekeningen en Prijscounint zijn te bevragen bij 

J. .1. S A N D , Wijnhaven 76 Botterdam, alwaar ook 
verkrijgbaar: Verschillende soorten van goedkoope 
T E G E L S en TROTTOIRSTEENEN (genre 
Sarregucmiiies). 

CALQUEERLINNEN 
tie beste kwaliteit, aan eene zijde mat, expres-
selijk met mijne Eirma gewaarmerkt, verkrijgbaar in 
rollen van 24 Tarda (22 Meter) ter breedte van 

0.77 M . , 0 .96 M . , 1.10 M . 
Puike Kwaliteit dubbele O L I J P H . W H A T M A N , 
laatste fabriekaal. 

Alle soorten Papier oano fin en Calqueer
papier uit de fabriek van 1 ' % H I . M C M I . K I -
t ' H K H & S I H Ü I . I , t e I t ü r r n , verkrijgbaar 
voor de fabrieksprijzen in de 

Magazijnen van Teekenbehoeften voor Bouw
kundigen vnn 

T i l . J . H O I t l i t : te UTRECHT. 
H. 502 en 503. 

DOUGLAS-POMPENT -

( x e j ^ a l v a n i s e e r c l g e v l o c h t e n 

ASPHALT-DAKPAPIER enz. 
tegen zeer b i l l i j k e p r i j z e n 

I N H E T I I A G A Z II X V A X 

LOUIS N A G E L , Arnhem. 

Te bekomen bij II. A . K R A M E R S IN Z O O N , 
Gelderscbe Kade, liotterdam: 

PLAN van bebouwing van het 
Noorder Eiland iFijenoord). 

30 Ct. 

Gedrukt bij O. W . van der Wiel Sc C". te Arnhem, 

Vijftiende Jaargang. N ' . 19. Zaterdag 8 Mei 1880. 

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

V O O B 

A R C H I T E C T E N , I INGENIEURS, 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 . 
Het Weekblad verschijnt des Zaterdags. 

Het abonnement bedraagt voor het binnenland ƒ 1.(15 per 8 maanden of 
wel bij vooruitbctaliag zet gulden per jsar. Afzonderlijke, nummers by voor-
uitbeitelling 15 cent. 

Alle stukken en advertent iën te adresseeren nan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentiën uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Advertentiën ran 1—6 regels ƒ 1 . — , daarboven U0 ceut voor eiken regel 
plaatsruimte cn 10 cent voor nu bcwijsnonimer. Adverteutien voor bet bui
tenland JJ5 cent per regel. 

O F F I C I E E L E V E R S L A G E N O M T R E N T A A N 
E E N G E S C H A K E L D E R E M M E N . 

Zij die soms klagen over den te geringen invloed 
van onzen Raad van Toezicht op de spoorwegen, 
kunnen, desverkiezende, zich troosten met de ge
dachte , dat de toestand in Engeland niet beter is. 
Den 17d<" Juni 1 878 werd de wet afgekondigd, vol
gens welke Iedere spe^rwegnifntschappy in het Ver-
eenigd Koninkrijk tweemalen 's jaars een verslag 
aan het Ministerie van Koophandel omtrent de door 
haar gebezigde aaneengeschakelde remmen moet 
opzenden. De verslagen moeten worden opgesteld 
volgens modellen, die vier kolommen bevatten, onder 
de volgende opschriften: Naam der spoorwegmaat
schappij, Naam ol' beschrijving van den rem tlie niet 
voldeed terwijl hij gebruikt werd, Pa<rteekcning der 
mislukking, Bijzonder heden of omstandigheden tlie de 
mislukking veroorzaakten. Dit is alles vrij eenvoudig 
en «liiidelijk, en er schijnt eenige onuoozelhcid ver-
eischt te worden om zulke staten verkeerd in te 
vullen. Maar een ondersoek van de verslagen over
liet jongste halfjaar toont ann, hoe de spoorwegbe
ambten aan dien eisBh hebben weten te voldoen. Het 
zou uren werk vorderen, ide mixlukkingen" in tie 
verslagen te ontleden, en men mag er aau twijfelen, 
of* iemand aau het Ministerie die ontleding beproeven 
zal, terwijl liefgetal vrijwilligers, die de staten onder
zoeken zullen, zeker al heel klein is. Maar het be
scheid behelst zooveel verrassends en geeft deu onder
zoekenden geest zooveel verbazingwekkende vraag
stukken ter oplossing, dat de moeite vau hen, die 
deseMadtajdendoorworstelen, ruim beloond zal worden. 
Men zal verwonderd zijn over de gemoedsstemming 
van de opstellen, en het bespiegelend gemoed zal 
voedsel vinden in de waarneming, dat de schrijvers 
de uiterste naieveteit aau den dag hebben gelegd 
om aiet te doen, wat de wet wilde tlat zij doen zouden. 

De maatschappijen nebben niet minder dan een-
en-twintig remstelsels. Op den 3 1 , , n Dcc. waren de 
remmen aangebracht bij 1114 stoomwagens of slechts 
i>;i [iet. van het geheele aantal, en bij 11809 rijtuigen 
of Ü8 pet van bet geheel. Onder tlie 11302 rijtui
gen zijn er slechts '2303 , die aan de voorwaarden 
van bet Ministerie schijnen te beantwoorden, terwijl 
de overige S0II0 het zeer zeker niet doen, zooilat 
nu, na bijna twee jaren werking van de wel , min
der dan Ü ju-I. der rijtuigen voorzien zijn van de 
toestellen, waarop de Regeering zoo sterk aandrong 
in onverbiddelijke wetten en •cherpe circulaires. De 
vermeerdering in het laatste halfjaar bedroeg 1383 
rijtuigen, maar slechts twee vijfden hiervan zijn 
voorzien van zelfwerkende remmen. 

CJelijk de lezer uit het bovenstaande genen heelt, 
verwachtte het Ministerie geen verslagen van misluk
kingen behalve die, welke plaats hadden als de rem 
werd aangewend. Het gelooide ongetwijfeld, dat 
de spoorwegbeambten zekere mate van gezond ver
sland zouden gebruiken bij het invullen van de ta
bellen. Die verwachting werd echter niet overal 
even trouw vervuld. De grootste zondaar was de 
Midland. Het officieel verslag is misleidend in een 
graad, dien het onmogelijk valt te overdrijven. De 
Midland-maatsehappij vermeldt niet minder dan 330 
mislukkingen van de Wcstinghouse-reiiiiiieii, aange
bracht op 57 locomotieven eu 100 rijtuigen, bij 
307,101 doorloopen Eng. mijlen; daarentegen had 
de North-lirii ish slechts 54 mislukkingen bij 53 
locomotieven en 550 rijtuigen over eeu afgelegile 
lengte van 074,347 Eng. mijlen. Er schijnt dus 
bij deu Westing house-rem een vijuntlige gezindheiil 
jegens den M id land-s| mor weg te lieeisehen of een 
bijzonder welwillende jegens den North-British. De-
zcllde partijdigheid neemt men waar op de Brigbton-
lijn. Daar zou, alle omstandigheden gelijk zijnde 
aan die van tien Midland, tie rem 1200 maler, in 
gebreke hebben moeten blijven, en hij mislukte 
slechts 110 malen. Het zou gemakkelijk zijn eenige 
dozijnen voorbeelden te geven van de onoordeelkun
dige wijze, waarop de Midland-verlagen werden 
saaingesteld. A tap was found open under a 
carriage at St. Pancras. Dit wordt een mislukking 
genoemd, te wijten aan het remstelsel. The guard 
applied the air drake at Keighlcg, and the engine 
not being fitted with the patent brake apparatus, 
difficulty was experienced in releasing it. Het 
is waarlijk ongerijmd dit een mislukking van Westing-
house's rem te noemen, maar deze ongerijmdheid 
is niet tie eenige in het verslag. 

Dikwijls ligt de mislukking aan de stof, waaruit 
dc remmen vervaardigd zijn. De Great-Northern, 
die den Sinith-rem gebruikt, gelijk de North-Eastern, 
had veel minder mislukkingen, ofschoon hij bijna 
tien malen zooveel mijlen doorliep. 

De ongunstige meejiiug van enkelen omtrent den 
Smith-reni wordt bevestigd door bet verslag; 85 pet. 
der mislukkingen schijnen aan het stelsel zelf te 
moeten worden geweten. 

Enkele zoogenaamde mislukkingen van den Wes-
tingbouse-rem waren inderdaad overwinningen. Hij
voorbeeld, tie Midland bericht; the brake applied 
itself at Mill Rill, owing to a couple breaking, 
and to the air pipe being broken in two. Juist 

wat noodig was. De North-Eastern is even schran
der: the centre-bar coupling of a carriage broke 
as the train started from Forth Banks, which 
separated the hose couplings and put the brake 
on. Hoe ongelukkig! Een nieuwe circulaire van den 
Minister van Koophandel zal noodig zijn, maar mis
schien niet meer uitwerken dan de vorige. 

4 Mei 1880. U -
(Ontlcenil aan: The Engineer.) 

V E R S L A G O V E R 18711 
VAN Dl 

H O L L A N D S C H K UZ KREN-S DOOR W E G M A A T -
S C H A P P I J . 

Aan bet verslag wonlt het volgende ontleend: 
De lengte der in bet jaar 187!» door deze Maat

schappij geëxploiteerde lijnen bedraagt 354 kilome
ter. Het venchil van S kilometer met het vorige 
jaar is veroorzaakt doordat toen de lengte Rotter
dam—Amsterdam gerekend wenl tot aan het aan-
sluitingspunt bij Amsterdam en nu tot bet midden van 
het Centraalstation aldaar. Van deze lijnen hebben 
de eigen banen der Maatschappij eene lengte van 
8 3 9 k i l o m e t e r , terwijl de gehuurde spewnregen 
(Helder—Amsterdam en Zutfeu—Winterswijk) teza
men l '24 ' / i kilometer lang zijn. 

Inkomsten. De opbrengsten van het reizigei-s-
vervoer op de lijnen bewesten Amsterdam hebben 
f 73,'200 meer dan in het vorige jaar bedragen, 
mettegenstaantle op de lijn Helder—Zaandam een 
achteruitgang van f 12,700 plaatshad. De Oos-
terapoorweg ging slechts met f 23,800 vooruit, blij
kens de maandelijksche ontvangsten een gevolg van 
den weinig tot reizen uit lok kenden zomer. Zutfen— 
Winterswijk, vuur bet eerst gedurende vol jaar ge
ëxploiteerd, bracht / 36,300 op. 

tinedrrcnt'rrvoer. De bestelgoederen hebben op 
de westelijke lijnen f 7800 minder opgebracht. Hier
van komt f 3200 ten nadeele vau de lijn Helder— 
Zaandam; daarentegen vermeerderden die opbreng
sten op den Oosterspoorweg met f 14,000 en levoi-do 
tie lijn Zotte—Winterswijk f 4500 aan bestelgoe
deren op. 

De ijlgoederen-opbrengsten vermeerderden op de 
westelijke lijnen met f 13,400 en op de oostelijke 
met f 3200. 

De grootste toeneming valt echter te constatee-
ren in het vrachtgoeileren-vervoer. Voor de westelijke 
lijnen bedroeg de vermeerdering dier ontvangsten 
f 82,000, waarvan f 10,800 op de lijn H é l d e r -
Zaandam ; tie Oosterspoorweg wees eene vermeerde
ring van ƒ" 101,200 aan. Voegt men daarbij eene 
vermeerdering van f 20,000 op de lijn Zutfen— 
Wintei-swijk, dan verkrijgt men eene totale ver
meerdering van de vracht goederen-opbrengsten van 
f 200,800. 

Gedurende eenige weken is bet vee-vervoer zeer 
druk geweest, zoodat bewesten Amstenlam de op
brengsten met f 7,100 zijn toegenomen. Op de 
oostelijke lijnen klommen de opbrengsten van f 18,700 
tot f 31,300. 

liet totaal der opbrengst bedroeg op de lijnen: 
Amsterdam—Rotterdam . . . f 2,719,058,66' 
Haarlem—Uitgeest * 147,705,32 s 

Helder—Zaandam • 392,879,38 s 

Amsterdam—Zaandam. . . . » 185.9<47,03a 

Amsterdam—Zutfen—Utrecht . »1 ,873 ,969 ,33* 
Zmfen—Winterswijk . . . . » 89,092.00 

te zamen / 4,909,011,59'' 
of / 2 3 3 , 1 0 6 , 5 8 * meer dan in het vorige jaar. Per 
kilometer en per jaar is de opbrengst dezer lijnen 
achtereenvolgens / 31,027, f H 209, ƒ 5534, f 18,595, 
ƒ 1 0 , 0 4 8 en / 2048. Het gemiddelde per kilome
ter van alle lijnen bedroeg f 13,869 tegenover 
ƒ 1 4 , 4 6 8 in 1878. Deze daling is veroorsaakt tloor 
het grooter aantal geëxploiteerde kilometers met 
klein verkeer. 

De achtemitgang van de lijn Haarlem—Uitgeest 
en tie schijnbaar sterke vermeerdering op de lijn Zaan
dam—Amsterdam is bet gevolg van eene gewijzigde 
boeking. Wei d in het jaar 1878 het geheele 
doorgaande verkeer van «le stations tier lijn Helder— 
Zaandam (uilgezoixlerd Zaandam) met en via Amster
dam , geacht te hebben plaats gehad over Uitgeest— 
Haarlem, dit Jaar zijn, overeenkomstig tie bewoor
dingen van ile met het Rijk op 0/7 Maart 1878 
gesloten overeenkomst, de opbrengsten, na aftrek 
van wat aan den Staatsspoorweg Helder—Zaandam 
toekomt, ten bate van de tegen vaste huur geëx
ploiteerde lijn Amsterdam—Zaandam gebracht. Deze 
laatste lijn geniet dus een aandeel, berekend als ware 
de lijn Uitgeest—'Haarlem—Amsterdam voor het 
vervoer gebezigd. Dit verklaart de schijnbaar zoo 
belangrijke opbrengsten van dat kleine lijntje en 
tevens tie vermindering der opbrengsten van de lijn 
Haarlem—Uitgeest. 

Ook het baanvak Amsterdam—Haarlem onder
vindt tloor de kortere lijn via Zaandam een niet on
belangrijk nadeel. Echter is aan die verplaatsing 
van het vervoer thnns geen financieel nadeel verbon
den, daar vooralsnog ook van de lijn A m s t e r d a m -

Zaandam alle ontvangsten, na nftrek der huursom, 
ten bate der MaaUchappij blijven. 

De uitgaven stegen met ƒ 120,700. Van deze 
wnjwpadng is*voor /* 58,800 «le exploitatie der hjn 
Zulten—Winterswijk over 12 in plaats van over 5 
maanden oorzaak. De overblijvende f 07,900 ko
men geheel ten leste van de beweging, aangezien 
zoowel weg en werken als tractie en materieel min
der hebben gekost en de algemeene dienst nagenoeg 
gelijk is gebleven. 

De hoofdcijfers der uitgaven zijn: Weg en Werken 
f 883,095.60V,, tractie en materieel f 751,502.88' 
beweging f 845,159.72 en algemeene dienst 
f 241,022.38, totaal f 3,070,440.59. 

Het batig saldo der winst- cn verliesrekening is 
vastgesteld op f 948,692.82%, toodat, na aftrek van 
f 5810 als belooning aan sommige geemplooieenbüi, 
tut jaar / 0'2.50 |ier aandeel kan wonlen uitgedeeld. 
Op 1 October is daarvan bereids f 20 als voorloopig 
dividend betaald. 

J lot maximum van ecu millioen gulden (in art. 25 
tier statuten bepaald) is in de reserve-kas aanwezig 
De gemaakte renten, na aftrek van ƒ 15,135.52' ' i 
voor scha«len en calamiteiten, komen op de winst
en verliesrekening voor tot verhooging van het winst
cijfer. 

Door de aanschaffing van locomotieven en van 
rollend materieel is de locomotieven-rekening f i 58,000 
en de rollend-materieel-rek en ing ƒ 2 0 4 , 0 0 0 hooger 
dan in het vorige jaar. De waarde «Ier inrichtingen 
voor exploilatie is door uitbreking, vooral aanschaf
fing van werktuigen voor de werkplaatsen, met 
f 42,400 gestegen. 

Volgens de door den Minister vastgestelde plans 
is door ons «Ie uitbreiding der werken op het station 
Leiden ter band genomen. V.cn nieuw stationsgebouw 
moest gemaakt en de sporen moesten aanmerkelijk 
uitgebreid worden. Op de balans komen «leze wer
ken, vooizoovcr betaald, met f 170,397.37 voor. 

Het in den nacht van 18 op 19 December 1879 
afbranden van bet tijdelijk stationsgebouw aan het 
OotAerdok, noodzaakte tot het te samenbrengen van 
den geheelen personendlenst tt; Amstenlam in de 
tijdelijke stationsinrichting aan het Westerdok. Door 
uitbreiding dier inrichting wordt dit station gereed
gemaakt , om uok voor den dienst van den Neder-
landscheii Rijnsj>oorweg te kunnen strekken, zoodat 
nog in den loop van dit jaar, de dienst van alle 
personentreinen op één punt geconcentreerd zal zijn. 

De hoop in bet vorig jaarverslag uitgesproken is 
niet beschaamd. De Ncderlundsch-Westliwlschesi«ior-
wegmaalsihappij is er, niettegenstaaniie deu tellen en 
langdurigeii winter, in geslaagd de lijnen op Duitsch 
gron«lgelii«'«l zoover gereed temaken, dat de opening 
der exploitatie nog in het eerste haltjaar van 1880 
te verwachten is. Wij hebben alle reden om van 
deze verbinding belangrijk voordeel voor onzen Oos-
Utfpoorweg te verwachten. 

Het goederenvervoer naar en van het buitenland 
wordt meer eu meer een belangrijke factor onzer 
inkomsten, liet spoor weg vei keer tusschen België en 
Nederland blijft toenemen en zal ongetwijfeld gebaat 
wonlen door het overnemen van den spoorweg Ant-
Werpen—Moerdijk door de Wide Staten. 

Alle internationale tarieven werden tegen I Januari 
1880 door Pruisen opgezegd, eu slechts de keus 
gelaten óf zich geheel aan te sluiten aan het Pruisisch 
systeem, óf den handel tijdelijk zonder rechtstreek-
sche tarieven te laten. 

Om niet plotseling af te breken , hetgeen eerst na 
vele jaren totstanil was gekomen, werd door tie 
Nedeilandsche spoorwegen het eerste gekozen. Zijn 
in enkele relatien bruikbare tarieven verkregen, dan 
is dit alleen mogelijk geweest tenkoste van eeu deel 
der Nederlandsche vraehUiandeelen. 

Voor andere relatien, in het bijzonder met Oosten
rijk- Hongarije, waarvoor «le Pruisische spoorwegen 
als trunsielweg moeten dienst doen, nwcht het niet 
gelukken bruikbare prijzen te vormen, en bet onver
mijdelijk gevolg i s , dat het vervoer van belangrijke 
artikelen uls meel, graan en suiker, weder over den 
waterweg plaats heeft, tenkoste van de Pruisische 
zoowel als van tie Netlerlandsche spoorwegen. 

Tegenover het nadeel, dat de NYderlanilschc havens 
voor het ipoerweg^verkeer met en over Duitsehland 
thans geheel afhankelijk zijn vau de te Herlijn heei-
mhende politiek, kan liet voordeel worden gesteld, 
dat de Pruisische Staat, ter voeding dier verbindings
lijnen , direct belang heeft bij het verkeer niet Ne
derland cn dus, na eenigen tijd, medewerking tot 
ontwikkeling van tlat verkeer mag verwacht worden. 
Wij zijn te zeer overtuigd van de kracht der vrij-
hamlelsl>eginseleii, dan dat wij in de Pruisische 
spoorweg[iolitiek iets meer dan eene tij«lelijke stoornis 
kunnen zien. 

Berichten ea mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

— Volgens het Parijscbe blad L'urchitecte heeft 
een reiziger, die onlangs aan de pyramides van 
Gizeh, Beneara, Daheehur en Heklon een bezoek 

bracht, zich overtuigd dat «leze bouwwerken op waar
lijk vandalsche wijze gedoopt wonlen. Het klinkt 
bijna ongelooflijk , dat een gruot aantal blokken van 
deze wia-eldb>iroemtle monumenten op bevel van den 
Khedive zijn uitgebroken, om ze voor tien bouw van 
eene nieuwe moskee te gebruiken. 

— De Gemeenteraad te Keulen heeft de grond
slagen voor den uitleg der stad vastgesteld en be
paald, dat er een wedstrijd zal wonlen uitgeschreven 
tot het bekomen van ontwerpen, waarbij prijzen van 
3000 , 2000 cn 1000 mark uitgeloolil wonlen. De 
termijn van inzending is op den l " " 1 Augustus bepaald. 

— Volgens de Kuryer Potnaneki zal in Warschau 
weldra een greote doodenstad gebouwd wonlen, 
waarin 50,000 kisten op de wijze der cat arum bes in 
reusachtige gewelven geplaatst kunnen wonlen. Daar 
dit getal voor eene stad als Warschau slechts voor 
beperkten tijd in «Ie behoefte zou voorzien, heeft men 
het voornemen «le kisten met den inhoud na verloop 
van vijf jaren te verbranden. Xaar onze meening 
tracht men op deze wijze het ltd. een vergelijk Ie 
brengen tusschen de bestaande wijze van begraven 
en de in tateren tijd aanbevolen lijkverbranding. 
Wellicht zullen de voorooideelen, die tegen verbran
ding beslaan en den toets van onderzoek niet kunnen 
weerstaan, daardoor gaandeweg weggeruimd wonlen. 

— Bij de beoofdeeling der ontwerpen, ingezonden 
als antwoord op de te Dortmund uitgeschreven prijs
vraag van een monument voor de in deu laatsten 
oorlog gevallen krijgslieden, werden eenige plans 
uitgezocht om daaruit eeue keuze te doen. Daaronder 
behoorde een ontwerp van de heeren Heiuici en 
Erverbeck, dat echter wenl afgeweseh om reden voor 
plans van gelijke verdienste de voorkeur gegeven 
wenl aan het ontwerp, waarvan de vormen over
eenstemden met de nieuw gothische vakschool, staande 
op het plein. waar het monument sou worden op
gericht. De heer Henrici heeft zich in de Vereeniging 
van Architecten en Ingenieui-s te Aken over deze 
uitsluiting beklaagd en erop gewezen, dat tie archi-
tertiiur van ren mi'uuiueiit niets geiueous heeft met 
die van een vakschool, en dat de toepassing van 
strenge gothische vormen niet te verdedigen is voor 
eene vei-siering niet figuren uit den lateren tijd en 
waartoe men zijn toevlucht moet nemen, om aan 
het gedenkteeken historische waarde te geven en het 
voor bet algemeen verstaanbaar temaken. HetiseeB 
bedroevend toeken des tijds, «lat de verouderde gothische 
vormen door enkele personen, die meestal niets van 
bouwkunst verstaan, als «Ie alkwiiiiiiliginsknatte voor 
allerlei bouwwerken aangeprezen worden. 

— De Koning van Beieren heeft, iu overeenstem
ming met prins Ot to . uit de ualaleiistdiap van Koning 
Maxiiniliaun eene som van 050.000 mark afgezon
derd, en daarmede, onder tien naam van Witlels-
bacher Stiftung , een fonds gesticht ten behoeve 
van de wetenschap en de kunst. De interessen dier 
som worden aangewend ten bate van het doel en 
tie werkzaamheden van de geschiedkundige commissie 
voor Duitsehland aan de academie van wotenschapjien. 

— In de laatste zitting der Duitsche Elcctro-tech-
nieche Vereeniging, te Berlijn gehouden op den28"* 
Maart j l . , onder het voorzitterschap van D r . Stephan, 
directeur-generaal van de posterijen, zijn merkwaardige 
proeven genomen met nieuwe electrische toestellen. 
Door in de organen en holten van het lichaam van 
dieren spiralen van platina te brengen, die gehecht 
waren aan reflectors, heeft men, zegt «Ie NordJeut-
$chc AUgemeine Zeitung, in «ie holten een licht kun
nen onderhouden, helder genoeg om duidelijker het 
binnenste van een dier te bezien dan totheden mogelijk 
was. Met behulp van een jieilbuis hebben de proefne
mers een plaliua-di-.iad. die in een glazen vergaarkom 
geplaatst was, in tie maag van een léreoden snoek 
doen doordringen; nauwlijks had dc electrische stroom 
den draad doorloopen, of de visch werd geheel door
schijnend, zoodat men met het bloote oog de l ig
ging en beweging van alle inwendige organen kon 
waarnemen. Gedurende de kunstbewerking heeft de 
snoek zich volkomen stil gehouden, en toen het net 
uit zijn maag weggenomen was, ging hij weer 
zwemmen. § 

B I N N E N L A N D . 
'S Gravenhage. Door den Gouverneur-Generaal 

van Nederlandsch Oost-lndië is benoemd: tot op
zichter 3e klasse bij den Waterstaat C. G. J . Gersen. 

— Bij miiiistcrieele beschikking is aan J . M . Der-
lemens, te Gorinchem, vergunning verleend omzijn 
stooinsleepdieiist uit tc oefenen op de L u g e , tusschen 
den Arkelschen dam en Gclderinalsen, eu aan 11. 
van Capelle, te Utrecht, tot wederopzegging, voor 
eeu etoombootdienst tot vervoer van personen, vee 
en goederen en een sUwmsleepdienst tusschen Utrecht 
en Groningen. 

Amsterdam. In tegenwoordigheid van belang
stellenden is van de werf der heeren C. & J . von 
Linderii , aan de overzijde van het 1.1 , niet goed ge
volg te water' gelaten het derde tier vier in aanbouw 
zijnde droogdokken, van «Ie Nederlandsche Droog
dok-maatschappij. Dat derde dok 'is ruim 40 meter 
lang eu komt over enkele weken in gebruik j Bieden 
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kunnen schepen met ruim 100 meter kicllengte in 
drie dokken worden oppenomen. 

Het vierde dok, thans in nan houw, znl binnen 
een paar maanden volgen, en dan zal dit geheele 
dok voltooid zi jn, tot opneming van de langste 
schepen, die vóór Amsterdam kunnen binnenkomen. 

Van de twee dokken, nu reeds gereed, is al 
herhaaldelijk gebruik gemankt. In het stuk van 40 
meter, dat gereed was, heeft het eerst gedokt liet 
Belgisch schip Catherine, cn in de twee stukken 
aan elkander het Noordsche barkschip Martin Luther. 

— De verbindingslijn van deu Rijn* met den 
Oosterspoorweg, ter verdere aansluiting aan deStaats-
spoorwegwerken, zal dezer dagen door den Raad 
van toezicht op de spoorwegdiensten, in vereeniging 
met den eerstaanwezend ingenieur bij den aanleg 
van Staatsspoorwegen , opgenomen worden. 

— Woensdag j l . is de hoofdingenieur Dirks naar 
Parijs vertrokken, om met den heer De Lesseps en 
de commissie, waarvan hij indertijd voorzitter was, 
eene samenkomst te hebben in zake het Panama-
kanaal. 

— Het aandeelenkapitaal van de Nederlandsche 
Tramway-mautschappij is geheel volteckcnd. 

L e i d e n . Aanstaanden Dinsdag, 11 dezer, zal 
het nieuwe stationsgebouw alhier in gebruik wonlen 
genomen. Wat tien bouwstijl aangaat, wordt het 
't schoonste van de ann du Hollandsche lijn gelegen 
stations genoemd. 

— De Vereeniging tot het vormen vaneen open
bare verzameling voor hedendaagse he kunst heeft 
hare jaarvergadering gehouden ouder leiding van den 
Voorzitter, den heer 11. van Eeghen. 

De Vereeniging bezit thans eeue verzameling van 
24 stukken van de beste heclendaagschc meesters, 
waarbij nog 4 stukken moeten gerekend worden, 
haar bij legaat van wijlen den heer Josua van Eik 
toegekend, doch thans nog in bruikleen zijnde. 

Gedoogde de toestand van tie kas niet eenige zeer 
gewenschte aankoopen uit tic verzameling-Hooft van 
Woudenberg van Geereslein le doen, de vrijgevig
heid van een aantal leden en bestuurdcren der Ver
eeniging bracht echter onmiddellijk eene som van 
f 4825 bijeen, waanloor het mogelijk wenl een 
drietal belangrijke stukken op deze veiling aan te 
koopen. E r werden aangekocht: van Louis Meijer 
Stormweder en van Ch. Rochnssen 9 stukken, nl . 
De Watergeuzen op weg tot Leiden's ontzei en 
De slag van Floris V tegen de Friezen. Dat de 
Vereeniging in deu aankoop dezer stukken een be-
langrijke aanwinst doet, blijkt wel uit het feit, dat 
van de beide eerste schilderijen een ets iu tien cata
logus opgenomen was. 

Met toejuiching wenlen tloor de vergadering de 
aftredende bestuursleden, de heeren C. Decker, Van 
Gogh, W . L . Ravesteyn cn Lnngenhuyzen herkozen. 

Omstreeks September eu October dezes jaars zullen 
de schilderijen der Vereeniging in Arti worden ten
toongesteld. 

Nijmegen. De Gemeenteraad heeft besloten, 
den schouwburg te doen verbouwen en daarvoor hoog
stens f 20,000 beschikbaar gesteld. 

— In het nommer van 24 Januari werd eene 
correspondentie uit de Nieuwe Hotterdamsche Cou
rant overgenomen over de verhooging van den zoo-
genaamden Statendam in Limburg. In betaaUde 
dagblad komt thans een bericht voor omtrent dezen 
dam, die op 13 dezer te Echt zal worden aanbe
steed en waaraan gaarne plaatsruimte wonlt afgestaan: 

«Reeds in 't begin des jaars toonden wij aan, dat 
dit werk lang zoo onschuldig niet was als wel scheen, 
waarom op een nader in loco iu te stellen onderzoek 
werd aangedrongen. Of dit plaats had moet be
twijfeld worden, maar de zekerheid werd intusschen 
verkregen, dat het Rijk elke subsidie en medewer
king van de hand heeft gewezen, wat de verant-
wounlelijkheid der Staten des te grooter maakt. 
Wonlt dit werk uitgevoerd, dan kan met recht 
wonlen gezegd , dat nooit onrechtvaardiger daad werd 
gepleegd, ln herinnering wonlt daarom gebracht, 
dat de gemeenten Thorn , Wessem en Stevens weert, 
evenals de eigenaar van 't kasteel Walborg ondei 
oh''- cn Laak , zich indertijd met gemotiveerde adressen 
tegen dit plan der Staten hebben verzet, doch vruch
teloos op nailer onderzoek aangedrongen. Was vroeger 
meermalen sprake van de verhooging van dien zoo 
genaamde Statendam, de Waterstaat in Limburg 
heeft zich unaniem altijd daartegen verklaard, dewijl 
iedere verhooging veel kwaad aan de oeverbewoners 
der Maas zou veroorzaken, zonder van groot nut voor 
de oeverbewoners der oude Maas te zijn. 

• De Oude Maas id. is een zijtak van de Maas, 
wier monding zich bevindt in de nabijheid der ge
meente Roosteren; zij sluit de gemeente Stevensweert 
en O h é en Laak van den vasten wal af eu werpt 
zich bij Muasbracht weer in de hoofdrivier. 

• De voorstanders, wel wetende dat België met 
kracht tegen dit werk zou opkomen, meteen beroep 
op de tractaten van 8 Augustus IK43 en 14 Mei 
1 8 0 3 , zochten een middel om die tractaten t i 
duiken en besloten een nieuwen dijk , lóO M . van 
de vaargeul af, aan te leggen. 

• Voor de betrokken gemeenten is van dit werk 
geen nut te wachten. De oevers toch der Oude Maas 
xijn zoo hoog. tlat het water reeds lang over de 
door 2,30 M . verhoogde overlaat moet loopan eer zij 
overstroomen en buitendien zijn tie landerijen door 
dijken beveiligd, terwijl juist de oevers tier Mans 
(hoofdrivier) laag en de landerijen uiterwaarden zijn, 
die dan ook bij een waterstand van 20.10 M . boven 
A . P . geregeld onderloupen. 

• W i j vragen of 'talles behalve denkbeeldig gevoai 
van watervermeenlering, eu schade dus, voor de 
oeverbewoners der hoofdrivier niet sterker moet wegen 
dan 't vasthouden aan een eenmaal ondoordacht ge
nomen besluit, zelfs al zijn Echt en Roosteien rijk 
genoeg om, waar het Rijk subsidie weigert, meer 
onkosten te drogen, 't Is cn blijft een raadsel, dat 
Gedeputeerde Staten van dit gewest hunne toestem
ming geven tot een werk, zonder te hebben onder
zocht of 't niet iu evenredigheid staat tot de schade, 
die daaruit zal voortspruiten." 

Deventer. De veiling heeft den Iftan dezer 
plaats gehad van 18 perceelen (ongeveer 2 0 ' / a aren) 

voormaligen vestinggrond, om daarop woonhuizen van 
eene huurwaarde van f 100 a 200 te bouwen. Zij 
brachten bij inzate eu verhooging / 6.190 op cn de 
toeslag is bepaald op 15 Mei a. s. 

D e l f t . Dr. II. Kohier , adsistent voor scheikunde 
aan de Polytechnische school, is aangesteld als tech 
nïsch ingenieur bij een anilinefnbriek bij Frankfort .t V 

— Uit Haselünne wordt bericht, dat, hiidenseen 
schrijven van de Nederlandsche centrale commissie, 
de kosten der geprojecteerde spoorlijn Almeloo— 
Nordhom—Lingen en venier over HnsclOnne, llerzlake 
en Lóningen naar Clopjienburg, bijeengebracht zijn. 

— De heer L . II. Beijsens, te Kratingen, heeft 
z ich , met de noodige bescheiden, tot den Minister 
van Wal. ' i-ia.ti gewend met verzoek om concessie 
voor het aanleggen van een stoomtramweg van het 
station Dieren langs Doesburg en Doetinchem naar 
Terborg. 

Bij toekenning van een subsidie van Regeerings-
wege, zal hij die lijn tot Ulft laten doorloopen, 
terwijl hij dan ook op zich neemt al tie werken te 
maken, waardoor ook des winters de dienst over 
de Ellekomsche overlaat geregeld znl kunnen plaats 
hebben 

N o o r d w i j k . Op de door het Oemeentebest^-ir 
uitgeschreven prijsvraag van ontwcr|»en voor twee 
scholen met onder wijzers won ingen waren ingekomen l ö 
antwoorden, waarvan dat , onder het motto. » Nooit 
gedacht" voor de uitvoering is gekozen, en waarvan 
gebleken is inzender te zijn de heer W. Langhout Gzn., 
architect te Amstenlam. 

— Volgens liet Nieuws van den Dag kan uit 
goede bron wonlen medegedeeld, dat de pogingen 
van bet voorloopig comité , in zake de zuivelbereiding 
enz., met het oog op tie tentoonstelling tt; Londen 
in October e. k . , veel kans van welslagen hebben. 

De leden vnn het Hoofdbestuur van de Holland
sche Maatschappij van Landbouw schonken individueel 
zeer belangrijke sommen en zullen de zaak krachtig 
steunen. Reeds dadelijk besloot het bij de bost bekende 
botermakers vaten inlegboter te koo|ien. 

Blijkens ontvangen bericht van den Voorzitter der 
Friesche Maatschappij van Landbouw, zal eene bui
tengewone vergadering der leden van het hoofdbe
stuur bij elkaar geroepen worden, ter bespreking 
van het VOOrsteL De 13e afdeeling det Maatschappij 
(Lemmer), waarvan Jhr. Mr. C. L . van Beynia thoe 
Kingma mede Voorzitter i s , schonk een belangrijke 
geldelijke bijt trage. Van den Voorzitter der Geldersche 
Maatschappij ontving bet voorloopig Comité een aller
welwillendst schrijven, waaruit blijkt dat dc circu
laire spoedig bij tiet Hoofd bestuur een punt van be 
handeling zal uitmaken. Zoo ook van het bestuur 
der Maatschappij vau Nijverheid West er kwartier, prOV 
Groningen. De secretarissen van genoemde mentscbap-
pijen hebben zich allen liereid verklaatd de circulaire 
aan ieder litl tt; doen toekomen. 

Van vele particulieren ontving de penningmeester 
reeds meer of min belangrijke bijdragen of toezegging 
van geldelijken steun. De Nederlandsche Maatschappij 
ter bevordering van vlasindustrie te Rotterdam schonk 
mede een belangrijke som. 

K a m p e n . Uit 43 sollicitanten is tot opzichter hij 
de gemeentereiniging benoemd B. W. Eeyge, tim
merman alhier. 

Arnhem. Dc tramway van Arnhem naar Velp 
is Maandag II. voor bet publiek geopend, nadat tie 
oflicieele opening des Zatenlags te voren had plaats 
gehad. Tot beden is alleen tie lijn van Arnhem 
naar Velp in exploitatie, maar het vooruitzicht be
staat, dat weldra ook de zoogenaamde eeïntuurbaan 
bereden zal wonlen. 

W i l de Tramway-maatschappij hierterstede zaken 
maken dan is het noodig, tlat het tarief verlaagd 
wordt en het verkeer over de ceintuurbaan niet 
beiiioeielijkt wordt door bijbetaling. Men spiegele 
zich aan het voorbeeld, door Brussel en Antwerpen 
gegeven, waar de tarieven zeer laag gestekt zijnen 
bedenke, dat het daardoor alleen mogelijk is de zaak 
rentegeveml te maken. Afgescheiden van deze l>e-
merking, die in hoofd/aak de aandeelhouders aangaat, 
is het een tiediiidenile aanwinst, dnt er ccn verbin
ding per tramway om de stad en naar Velp tot
stand gebracht is. 

U I T K E E R I N G E N . 
De Amsterdamsche Droogdok-maatschappij geeft 

over 1879 een dividend van S 1 / ) pereent, waarbij 
rekening gehouden moet worden met de omstandig
heid dat de opening op I Mei '79 en de exploitatie 
daardoor over acht maanden plaats vond. 

— De Amsterdamsche Rank heeft / 743,880 
bruto winst behaald, waarvan na afschrijving van 
onkosten cn dubicuse vorderingen f 574,317 over
blijft , waaruit aan de aandeelhouders 7 percent be
taald en f 60,000 voor het leservefonds afgezonderd 
kan woitlen. 

— Commissarissen van het Paleis voor Volksvlijt 
kunnen geen gunstige mededeel ingen doen betref
fende de uitkomsten van bet afgeloopen jaar. De 
ontvangsten waren nauwlijks voldoende de uilgaven 
te dekken, en een bedrag van f 5000 van het waar* 
boixloiids is aangewend tot noodzakelijke herstellin
gen aan gebouw eu terrein, waardoor dat fonds tot 
/ 9000 is verminderd. 

— Het dividend van de Amerikaansche Stoomvaart
maatschappij werd op 5 pet. vastgesteld. 

Unkomiijrinsfn van Annhestedinst-n. 

V E R B E T E R I N G . 
Aan het slot van het artikel lEsn dure smalle 

spoorbaan," voorkomende in no. 18 van dit weekblad, 
staat: • netto opbrengst pei lijn-kilometerfr. 4178 ." 
Men leze voor dit cijfer fr 1207. 

Correspondentie. 
Aan A. te C. Van den inhoud van uw schrijven 

is goede nota genomen en daaraan za l , voor zoover 
mogelijk, gevolg gegeven worden. 

Aan //. te A. Hoewel de juistheid uwer bemer
kingen erkend wordt, schijnt het op dit oogenblik, 

wijzigingen van ingrijpenden aard worden voor
gesteld , tuinder wenschelijk om bet Bestuur der 
Maai schappij tot Bevordering tier Houwkunst met 
klachten lastig tc vallen. Niets belet u de bezwaren 
rechtstreeks aan het Bestuur te zenden. 

Maandag, SO Mel 
Amerafeert. te 11 uren. door het gemeentebestuur: 

het bouwen van 2 schoollokalen aau «le meisjesschool op 
bet Singel hij de Hoerenstraat. 

'--IIage, te 11'/, uren, tloor het ministerie van water 
staat enz., nnn het getouw vau bet prov. bestuur: het 
bouwen van eSUS ruiling 
Merwede-keersluis te Gorinchem. Raming ƒ5480. 

Medemfcllk.. te 12 un-n, in het Koggenhuis tier Vier 
Noorderkoggen : lo. de torauinde werken uan deu Vier 
Noorderkoggen-Zeedijk en het onderhoud van het rijpad 
2o. de levering van 6B0 M ' riviergrint. lnl. bij tien on 
richter G. de Heer, te Medemblik. 

IVIeuwe-Weterlng, te 12 uren. door dijkgraaf ei 
heemraden vau tien drooggemaakteii Vt vm Ier-en-Lij ker 
polder, hij .lanse: het amoveeren van een Oude. houten 
schutsluis en daarvoor in de plaals maken vnn eene ge 
heel nieuwe steenen schutsluis. 

Bedum. te 12 un-n. in het gemeen tehuis: het doen 
vnu eenige herstellingen aan verschillende srhoolgebmi-
wen enz. 

Deventer, te 2 ann, door den architect II. van Harte 
Mz., bij A. Duim: bet houwen van 2 woningen 
Lange-Zandstraat. Aanw. te 7 uren. 

Heeren veen. bij K. Wierda: het afbreken eener hui
zing en schuur en wederoplxmwcii eener stelphuizing op 
de plaats thans bewoond door Anke Plees, te Goengurijp. 

Meedrn, door het gemeentebestuur: de levering van 
250 stère riviergrint. 

Dlnadag, l t Mei. 
Naarden, te 11 un-n. ui tie kazerne Oud-Molen: het 

voltooien tier pupillenschool te Nieuwersluis. inl. op het 
bureau der genie te Naarden. Raming /'33,500. 

« • r l n r h e m . te 11 uren. door het heemraadschap vau 
het kan.til van Steenetihoek. in de Doele: lo. vernieuwin
gen en onderhoud van de kunstwerken lungs genoemd 
kanaal ; 2o. eenig aaiile-. rijs- en onderhoudswerk. Iul. 
bij den bouwkundige D. Ilroekinun. te Hardinksveld. 

Venloo te 12 men, aan bet bureau van den sectie
ingenieur Van der Kun: het verrichten van verfwerken 
aan de gebouwen eu kunstwerken langs de lijn Maas
tricht—Kind boven. 

Neusen, te 8 uren, in het Nederlandsch Logement: 
het herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 
April '81 van de aarde-, kram-, rus- en steenglooiing-
werken en van bet maken vun werken tot dijksvertote-
ring van den polder Nieiiwe-N'eiizen. 

Weenadag, SS Hel 
*-Hagc', te 11 uren. door het ministerie vuu water

staat enz.: lo. het verrichten van hei-stel lingen en ver
nieuwingen aan tie liijks-ri vier werken op de lloveii-Maus, 
inet het onderhoud van 1 Juli '80 -30 Juui '81, iu 5 
perc. Raming: porc 1 ƒ11.050; pSTC, 2 ƒ M.IÖU: perc.1 
ƒ8300; pere. 4 ƒ 15.900: pere. 5 /*22.000 : 2o. idem van 
idem aan de Rijks-rivierwerken Of den Gelderschc-IJscl, 
met het onderhoud van 1 Juli *B0—30 Juni '81, iu 8 
perc. Raming: pore. 1 /'10.120: pere. 2 ƒ16.730; perc, 3 
ƒ 15.760. 

'a-Hage, te 11 uren. door het ministerie van water
staat enz.: de verbouw van bet ministerie van Wuterstiut. 
Handel en Nijverheid. Uaming ƒ121.260. 

Bekatel, te II un-n. tloor burg. en weth.: het oprui
men eener l>estaande- en het bouwen eener nieuwe brug 
over de Ilinnen-Dominel. in de kom tier gemeente. Aanw. 
10 Mei. van 0-12 uren. 

Enkhulien, te II uren. tloor dijkgraaf en heemraden 
van Drechterland. in het Drechterlandschc Huis; het ver
beteren van steeiiglooiing eu verder aau den Drechter-
lundschen Westfrieschen omriugdijk in 880 te maken 
en te onderhouden werken. Aanw. aan tie Wester- en 
binnendijken 10 Mei. te 0 uren. 

'a-Hage, te 12 uren. door het ministerie van water
staat enz., ten dien-te der Staatsspxirw.: lo. bet maken 
van werken tot uitbreiding van bet station Zwolle, iul. 
bij den hoofdingenieur te Zwolle. Raming r" 342.200: 2o. 
het maken van eene verhoogde los- en ladmgplaats met 
veeiurk, vnn eene verhoogde koleiistelling. van den on
derbouw eener groote draaischijf, van bestratingen en ver
dere bijkomende werken op bet goi-derenstation in de 
Stadsrietlundeu te Amsterdam. teu behoeve vnu den 
spoorweg Nieuwetliep -Amstenlam. Raming ƒ "0,300. 

Tilburg, te 12 uren. door burg. en weth.: bet maken 
van een klinkerweg van het dorp Riel ouder Alien tot aan 
den Rijksweg onder Korvel te Tilburg, Aanw. 10 Mei. te 
10 uren. 

Leeuwarden, te 12 uren. teu gemeeutohuize: het 
maken en leveren vau tafels, banken en venter meubilair 
voor het beurs- en waaggebouw. 

Lochem. te 1 uur. in het hotel Het Zwijnshoofd: het 
bouwen van eene oranjerie op de havezatbe De Cloese 
voor Mr. C J. Sickesz. 

Utrecht, te 2 uren. door de maatschappij tot expl. van 
Staatsspoorwegen: het leggen en verleggen van sporen en 
wissels en het maken van hij tob.torende werken op de 
statioiis-einplncementen Oisterwijk en Gilze—Rijen, ten 
lieliiicve van deu spoorweg Maastricht—Ilrcda. Raining 

ƒ 16,400. 
Zierikzee, te 2 uren. door liet gemeentebestuur: bet 

doen van eenige vernieuwingen aan de gebouwen en an
dere werken .Ier gemeen tt t het gewoon onderhoud 
daarvan. Aanw. II Mei, te 10 uren. 

Haardplaat, te 3 un-n. tloor bet bestuur van den 
HooftIplaatpolder, in tie directi.-keet : lo. hel maken van 
015 M. lengte keibestrating: 2o, het leveren van 162.400 
stuks Queuast-keien 6e soort en 1830 M. lengte kant-
steenen. 

Scheemeer, te 4 uren. tloor dijkgraaf en heeuiraden 
van de Scheniieer, m het Noonferpolderhnis: lo. de voor 
den loopenden dienst U-no.idig.le materialen, als: ijzer
waren, hout. kalk. st 12 ton oliedui Si.ikholiner 
teer en zeildoek: 2o. het onderhoud der grintwegen, met 
de levering van grint: 3o. eenige perceelen annl- en 
•ast work. 

Amaterdam, door de directie der marine: de levering 
van verschillende henoodigdheden ten la-hoeve vun de 
directie der marine te Willemsoord. 

Ilanderdag. II Hel. 
Nleuw-Lekkerland, te II ureu. door A.den Boer Az., 

ui bet kofliehuis bij Wed. <'. tien Boer: het bouwen van 
een kapitaal pakhuis en verdere werken, in verband met 
de stoninolii-slngenj aldaar. 

Hueefc, te 11 uren. tloor bet gemeentebestuur van 
Wijmbritsemdeel: lo. de uanleg vun een grintweg van 
den Leeuwarder-Sneeker-sti-aatweg door lioeiiga tot op 
tien grintweg naar (lauw, lang 2498 M.: 2o. het maken 
van eene vaste en eene beweegbare brug in dien weg. 

Vlanen, te 11 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden 
vnn de Vijf-Heerenlamlen. in het Hotel-Verscndaal: lo. 
het maken van verschillende aardewerken langs de Lek
en Noorder-Lingedijken, benevens het eenjarig onderhoud 
van het dijkhuis aan de sluis te Ameide, met de magu-
zijnen, peitfiokkeii, euz. van het hooghivmniadschap; 2o. 
bet leveren en vervoeren van ongeveer 1200 MJ grint voor 
genoemde dijken, in 14 perc. 

Bleiellngr, te 11 uren. door bet bestuur der water-
keering van den cal. Willem-Amupnlder. in de Herberg: 
het herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April 
81 van de aarde-, kram-, rijs-en s tee i ig l iKi i i i igwerkenunn 
de waterkoeling van gen. polder. 

Delft, te 12 uren, door tie commissie van beheer over 
de verbeterde en hegriute wegen onder de gemeenten De 
bier, Maasland. Hof-vun-Delft eu Vlaardingcr-Ainhacht, in 
Den liolk; het vijfjarig onderhoud van die wegen, ter 
lengte van 21,716 M., in l pere. lnl. hij den secretaris-
peiinmgineester J. van tier Poort, te Maasland. 

Bchl , te 12 uren, door het g«iui-entebestnur: het mn
ken vnn aan nfsluitdum. ter hoogte van 26.90 M. boven 
A. P door de Oude-Maas in de gemeenten Roosteren, Ohé 
en Laak, nabij (Jontclmo. 

«-«Hingen, te 12'/, un-n. tloor burg. en weth.: ln. het 
metselen van zinkputten en leggen van blusleidingen in 
den Nieuweweg; 2o. bet leggen vnn een ufwuteringsi iool 
m het ziiideinde der Huddingestraat 

Mchageu, te 12';, un-n, door het gemeentebestuur: 
lo. het verrichten van vernieuwingen en reparatién aan 
de geuii'ente-eigeiidomincn: jjo. het schilderwerk daaraan. 

'a-Hage, te 1 uur. tloor tie commissie van bijstand voor 
tie gemeeutegasfabriek : de bmw vaneen nieuw zuiverings
lokaal aan de gasfabriek. 

Bleiellnge, te 1 uur, door het bestuur van den Wil 

den sluiswachter bij di 

door hel dagelijksch bi-stuur van 
n. aan 's Lands kamer: bet ver-

lem-AnnajMilder. in de Herberg: het uitbreken van de 
bestaande beul of duiker in deu Kreek weg in den Will -
Aunapolder. en het maken eener nieuwe beul. Aanw. 10 
Mei, te 4 uren. 

Xlerlks.ee , te i IU 
hst waterschap Sch.ni' 
nieuwen en hei-stellen der gewone garde-, kram-, rijs-en 
s ' glooiu.gw.-ikeii ann het waterschap. IUOIH-IC. Aanw. 
tot 12 Mei. vau 10-2 un-n. 

Mxendljke. le l uur, in het Polderhuis bij de zeesluis 
aan Soumier-Ken: tb- levering eu het -preiil.-n van 100 
M zand iu den Oranjepolder, in 5 pere. 

Haarlem, te 2 un-n. door burg. en wetb.: l o . zuid-en 
westzijde Kt-uauji.uk: het uitbreken van puin wegen en bet 
bestralen: 2o Greol arkl en Gnwite-Houtstraat: het 
leggen van trettnirbnud. n het makeu van trottoirs: 
8o. ilaljiiw-laan: het maken van een riool. lid. bij den 
architect J. K. van tien Arend, tusschen 1) en 10 uren. 

Haarlem, te 2';, uren, door het ministerie van water
staat enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: het 
herstellen eu verbeteren van de Itijkszeewerk i Mar
ken. Kam mg ƒ1.1.600. 

Haarlem, te 2','t uren. door het ministerie van water
staat enz., aan het gebouw van hel pniv. In-stuur: lu-t 
driejarig onderbond van bet Tioiiluweiische kanaal in 
Gooiland, g Hilversum. Uaming ƒ500 per jaar. 

traningen, savonds 8 uren. door de architecten K. 
en II. Hoekzeui; h.-t logement van Pieterman: hel 
aftreken van lu-t .lak eener behuizing eu het bouweu 
eener bovenwoning. Aanw. 10 Mei, te I uur. 

Hilversum, in het Israëlietisrh schoollokuul: het ver
grooten vau de Nederl.-Israel, kerk te Uil vers , ulsmede 
geheel nieuw ameublement. 

Vrijdag, 14 Hel. 
I'alljii.pl«U | (e 10 uren. iu het gemeentehuis: tie 

aanleg en verbetering van tie aarde- en steeuglooiing-
werken. benevens de levering van ilijksinaterialeil uau tien 
zeedijk van don pilder Oiiil-Nooiilh.-vel.iinl, 

CalIJnaplaat. te 10 uren. in Int g iitchuis: de 
levering van KO schii-pstens gewone Vilvoorde he steen, 
40 idem gesorteerde idem. 1(HK> g.-rreosot de deunen 
perkoenpalen. en loon eiken idem. aau den polder Nieuw-
Nooi-dhcveland. 

Haageveen. te 11 uren. door T. Ogterop: het touwen 
V i l " ''« groote bovenzaal bij zijn café. lnl. bij tien ar
chitect II Hocgsina. aldaar. 

Kaarden, (e II nren. in de kazerne Oud-Molen: liet 
verbeteren vuu het fort Nieuwersluis. Ii.--.tek ligt bij den 
opzichter vun fortificatiën te Naarden. Raming ƒ240.000. 

Arnlirm , te 12 uren, tloor het mini-ten.- van water
staat enz., aan het gebouw van het pniv. tost uur: het 
"ouwen t r havenmeesters- en hnigwarhterswoiiing bij 
tie Ajieliloonist be draaibrug. Raming ƒ 5070. 

Heppel, te 12 un-n. bij T. de Haas: hel afbreken en 
Wederopbouwen van een woonhuis op den hoek van do 
liriHiieuiarkt aldaar. 

Haarlem, te 2 uren, door D. Storm en F. van der 
Gmgt, in De Gouden Leeuw: tie touw van 10 Hinkt-
woonhuizen op het voormalig exrreitieveld aan den Schoo-
tcismgel aldaar. Iul. Zijlvest no. 45. Aanw. 12 Mei. te 
2 uren. 

Zul len u- 2 uren, ten raadhuize: liet slechten .Ier 
vestingwerken ten noorden van den spoorweg in verband 
uiet de te mnkeu haven en het aanplemp-u vai u g e -
deelte der hoofdgracht buiten tie Nieinwad. aldaar, met 
net leggen van duikers -enige andere werken voor 
bet omleggen vau deu straatweg, aldaar. Uaming ƒ 18,200. 

Zaterdag , l.\ Mi-I. 
a-He»rh. te 10 uren. door burg. en weth.: de levering 

van 43.000 stuks grêskeieii voor .Ie straten. 10.000 stuks 
idem voor de trottoirs, 180 M. hardst tnittoirbnnden. 

Certgrne, te 10 uren. iu het gemeentehuis: het her
stel, de vernieuwing en het onderhoud lot 30 April '81 
van de aanle-, kram-, rijs- en steengliN.iingwerk.-n aan 
de waterkeeriug van tien cal. [Milder Anna. Aanw. II 
Mei. van l O - l D / , uren. 

Deventer, te 10 uren, door bel gemeentebestuur: de 
touw van eene houten brug over tie gekanalisis-nle Sclup-
lieek bij Deventer. 

Deventer, te 11 uren. door Noury eu Vau der Lande 
in het kofliehuis van Spyker: liet afbreken en w.-Uerup-
buuweii van eeu gehouw voor een st,,.molieiiioleu. Aanw 
10 Mei. t.- 0 uren. 

Wlllirlmlnaderp. te 11 uren, in hel gemeentehuis: 
het herstel, de vernieuwing en hel onderhoud tot 30 April 

ile aarde-, kruin-, rijs-en sLviigli-iiingweikcn vnn 
den \\ilbeli.iiii.i|Mldi 

Deventer . te 11 op het bureau 
op/i. bier vun fortilicntien: lo. het ton we 
bij de kuzer n hel verbeteren vnn tb-
de stallen aan den Itrink-uitgang. Riming /" 14.100 

'1- I'd-
ati privaten 

tl wa te r ing hij 

het verbeteren van glasramen 
tellen vnu lalden eu daken van 

Dordrecht, te 12 uren. ter 
iti-llen tan den bovenbouw eet 

deu mond der Pn|>eiigatsliaven 

de ka. •II het her-
die stallen. Kaming .' 7 4 0 0 . 
secretarie : het maken en 

aldaar. Aauw. l. ' l M*ei. te 

Burgh. te 12 uren. door het bestuur derwaterkeenng 
van deu tal. polder Kurgh-eii-Westland. op het Dorpshuis : 

inving en het onderbond t«t 30 April 
[tol.lci 

bet herstel, tie vernieuwing en nel mulei lioml tot 30 April 
de ;iarde-, kram-, rijs- en steeiig looiing werken 

ui toveiigculolden polder 
Mu.i-4imei.io. te i uur. door lu-t gemeente 

1". In-t maken eener kei bestrating lang !I05 \ | 
II eener bestrating van klinket-brokken. Lma 
it een lang 46^ M.: 3o. het verbeteren vun 
2117 M.. een en under met inbegrip van br 

lestaur: 
•O. het 
1725 M. 

weg 
maken goten, riolen en zinkputten; .... 

riool lang 43 M. 
Baarland, te 2 uren. door bet gonieeiitetostuur: het 

bezetten loet gew. Vilvoordsche steen vau het plateau 
haven te Baarland en het onderhoud vau dat werk 

tot 1 Sept. '80. 
Philippine, te 8 uren. iu De Houden lavuw: bet 

herstel, tie vernieuwing 011 bet onderhoud tot 30 April Hl 
van de aarde-, kram-, rijs-en sleengl. suing werken aan de 
waterkeeriug van deu polder Stad-Philipi lauw 
11 Mei. van 0-12 uren. 

Beerta, te 5 uren, door het gemeentebestuur: de le
vering van 400 stère verbrijzelde keien. 

i; run Ingen 's av Is 8 uren. door de an hi tectei i K 
Oil II lle-k/ oma, bij Huizinga: het houwen vun 16 wo
ningen up een terrein aan den Singel weg buiten de voor
malige Kldiingepooit aldaar. Aanw. 11 Mei, te 11 uren. 

Haandag. 17 Hel. 
Anuerwaude. hij J. A. Armenia: hel maken van eene 

nieuwe schroef, hak euz. iu den windwatennoleii vun den 
Bi-oekpolder ouder Akkerwoude. 

Ulnodag. | u Mcl. 
HaaotrlcM, te 10 uren. door het ministerie van hin-

nenl. zaken, uan het getouw van bel pniv. In-stuur1 het 
inrichten tier gebouwen van den Rijks-lagere school te 
Maastricht tot Rijks-kweek- eu leerschool. Aanw. 10 Mei 
te 10 uren. leuning /'SlüO. 

WUaekerhe, te 10' , uren. in tie directiekcet validen 
cal. pilder Vliete; het verbeteren en onderhouden der 
wuterkeerende werken van dien polder, dienst '80,81. 

'a-Hage. te 11 uren, door het ministerie van murine : 
de levering van 825 tonsteeiien: 225 stuks l , soort. 250 
stuks 5e soort. 3."i0 stuks (ie soort. 

« a r l n c h e m , te Huren , doorbel college vuu da
gelijksch destiiur van het waterschap de Overwaard, ten 
kantore van Van Dam van Noor.lel.10s; het afdammen, 
droogmaken en dieoghouden der kleine hoogs beessrniIuH 
van de Overwaard, in den Klshoiit, gemeente Nieuw-
Lekkerlnud. 

Hoorn, te 12 uren. in het lokaal Het Park; het bou
wen van eene kerk met toren op het terrein van de ver
brande lii-ootekerk. b i l . hij tien archilect-iiigeiiieur C' 
Muysken. te Amsterdam. 

Amatrrdam. te l 1 , , ureu. tloor de directie der Roll. 
IJ/.eivii-s|xMrwegm:utschappij. in Het Vosje: het vervangen 
der glasbedekkingeu van .ie marquises der stationsgebou
wen te Krommenie. Assendelft. Won uen eer, Koog, Zaan
dijk en Zaandam van den Noordhollandschen Stautsspoor-
weg door bedekkingen van hout en zink. Raining ƒ 3100. 

Ferwerd. te 3 uren. tloor burg. eu weth.: l.et mnken 
van een grintweg. van p. 111. «05 M. lengte van het dorp 
Reitsiuu at tot aan de grens vau het dorp Janum, gein. 

Aauw. te 0 uren. 
Waenadag, 11» Hel. 

11 uren, door het uünisterie van wuter-

Daut ui nadeel. 

'a-Hoge, 

staat enz.: lo. de horstel lingen en vernieuwingen aan de 
Huk sti vierwerken op het Puunerdonseho kanaal, den Ne-
jerrijn en de Lek, met het onderhoud dier werken vnn 
l Juli '80—30 Juui '81, iu 4 perc. Aanw, 15 Mei. Itaining: 
perc. 1 /'13,400, |M-IV. 2 / 5000, |ierc. 3 ƒ 20.650. p-re. 4 
r25.&00; Bo. tie herstelling 11 vernieuwingen aau do 
lijksrivierwerken op den Hovenrijn en de Waal, met bet 
nulerhoutl dier w.-rk: 11 van 1 Juli 80—30 Juni '81 in 3 
pert. 

ma dsn iiei.iersch.-Usi 
,„ 113. onder Wilsiiin. 
Li het verrichten vau 
,̂1 (Jel.leist4he-I.lsel, 
fl bij Zutfen. Aanw. 
loogen vnn den Zui 
jng van de VoHOUWSl 
lOS nieuwen zuitlei 

i'dedijk onder 
l.-eiiwijkscbeveer 
tnixlei dam, 

15 Mei. Raming: perc. 1 ƒ20,500. perc. 2 
/33,50O, i<eiv. 3 ƒ 37.300 ; 3o. het opruimen vnn gninden 

1 Wüsiimerpol of Ziuidwelle, uan den n-chtiToever 
" I, tusschen tie kilometerraaien 111 

Aauw. 15 Mei. Kaming ƒ 15.000; 
•enige werken tot verbetering van 
iisscïion de kilometerraaien 48 eu 
5 Mei. Raining /' 13.000: lo. het 
ler-ketelleiilaui tusschen de hi-dij-
•d en bet begin vau den vetboog-

am tpeilpalen 1 — 10), met het doen 
van piiiuiH-stortiiigen. Aauw. 15 Mei. te 11 uren. Raming 
;10,000; 60, het voorzetten van hel lij 11 pad langs deu 

linkeroever van het Zwartewater. van 145 M. beneden de 
.-misselit-iding tusschen de gemeenten Zwollorkers|iol en 
gencmui'len tot 020 M. lengte I lenwaarts. Aanw. 15 
BjL Ruining ƒ 4580. 

Leeuwarden, te 12 un-n. tengeinoeiitehuize: betma
nen der fundeering voor het te stichten getouw bestemd 
v,*»r gymnasium. Hilj. inzenden 18 Mei, visrr 'savonds 8 
uren-

Danderdag, SO Hel. 
Hage, te 12 uren. tloor het ministerie van water

wit enz., ten dienste der Staatsspoorwegen : bel leven-u 
verwerken van storlsteen ten behoeve van de over

brugging van het llollaiidsch Diep. eu bet verrichten van 
instellingen en vernieuwingen aan de rivierwerken. ge-

,.gi-n aau ti UHirtielijken oever van het Hollandsch Diep 
»t de overbrugging behoorende, met liet ouderhoud dier 
werken tot 1 Mei '81. Anuw. 11 eu 12 Mei. Ruining 
f f.2.050. 

l i i k b i i l A i n te I uur . door het K. K. parochiaal kerk-
Muiir te Boveiikursiiel. hij D. It.it: he l stukadoren. 111-
egeu en bet doen van bei-stel lingen enz. uau de R. K. 

„ i k te I loven ka r.|>i'l. l n l . hij tl-u IH 111 wi Heester A. ('. 
ïtleijs. O.-Z. Voorburgwal 226. te Amsterdam en Nieuwe 
"iHirilwijk 5. im. 207 te Hoorn. Aanw. 20 Mei. te Huren. 
Delfahuven, te 1 uur, door burg. en weth.: l o . bet 

uitbreiden tier school voor gewoon lager ierwijs in de 
-Heinstraat: 2o. idem der idem in den Gnvnendaal. 

lnl. bij den g nleaivhitect. Aanw. 14 Mei. te Huren. 
Zuidlaren, te 2 ureu. op bet gemeentehuis: het aan
lagen van een kiin kerst iaat w e g van de droeve in deze 
'ineente lot aan Kropswolde. gemeente Huogezaiul. lang 
igeveer 575 M. Aanw. 10 Mei. te 11 uren. 
Zullen. Ie 2 uren. aau het hureuti vun den sectioin-
nieiir M. .1. van Duijl: het verrichten van verfw.ik. in 
perc. voegwerk, in 7 |iert\, tohungerswerk, in 3 |«-iv. 
I saiiswerK, in 2 perc, op de lijnen Arnhem—Gorsel, 

Zutfen -limn; n Alim-loo—Sulzhorgcn. 
Kol -Mord . bij den htsifdonderwijzer M. II. Ridder; het 
• hteu vau een ' schoolgebouw en 0111 b-nvijzerswoning. teil 
•home van bet It K. bijz. onderwijs, lnl. hij tien ur-

liitect Poederbuch. nldaar. 
Vrijdag, 31 Hel. 

Ilu.i-h . le 10'/, u i e n . door bet ministerie vau wa
mt enz., aan bet geitouw van bet pniv. bestuur: lo. 
doortrekken van den rechter kanaaldijk der Zuid* 

vVilleiuswiart l a n g - de citadel de Paponbnl te 's-lto-ch. 
Unw. 14 en 18 Mei. Raming r'22.(JOO: go. bet maken 

Ig tegen het bllltellbeUip Villi tien 
11 wijk en De Werken uabij bet 

Anuw, 10 Mei. Kaming ƒ 3840. 
1 uur. tloor bet bestuur der Ver-
Viucentiiis van Paula, in Hel Vosje: 

van de scholen met directeurs- en ouderwij* 
aan de Stailliouileisikade. Inl. bij den touw-

ie.-sl.tr A. ('. Dieijs. O.-Z. Voorburgwal 226. aldaar. 
Weuunatef, 211 Hel. 

Hage, te 11 u r e n , tloor het ministerie van water
taal enz.: l o . bet wegruimen van een in de Waal ouder 

--inn gezonken vaartuig. Aanw. 23 Mei; 2o. hel ver-
liten mn baggerwerk iu de Amer eu bet beis-tellen en 
idi-ilioudeii van de werken op hel bovendeel dezer rivier, 
in tie mondei 1 van het Oude-Maasje eu .1.- Poiige. van 
Juli '80—30 Juui 'Ml. Anuw. 22 Mei. Raming '0400; 
. de vernieuwingen en hei-stel lingen uan de Kijksrivier-
•iki-l Ie Nleuwe-Maas beneden bet llereii_-.it. Ii.t 

vlieur eu de llart-l, met het eenjarig onderhoud, in 2 
22 Mei. Ruiling resp. ƒ 1834 cn ƒ 12.700; 

• de heistellingen en vernieuwingen aau de Ruksrivicr-
vi-ikeu 111 tie Noord, de Oude-Maas boven het Dereng.it. 

•t Mallegat. de Krabbe, de Dorische Kil en het Spui. 
Unw. 22 -Mei. Ruining ƒ 26.000; 5o. tl.- werken tot ver-
•li-ring vun de Bovcu-Maas onder Andel. tu—cben tie 

lUuineterniaieti 25S en 250. Aanw. 22 Mei. Raming 
f 30.000. 

Ilandrrdag, TJ Hrl. 
Haarlem, te 2'f, uren. tloor het ministerie van water-
tat enz., aan het gebouw van het pniv. bestuur: bet 
«irtzi'tten tier verbet-ring van de haven op Terschelling. 

Aanw. 22 Mei. Raming /'15.500. 
Vrijdag. SU Hrl. 

Uronlngcn. te 12 ureu. door bet ministerie vun w a -
i-taut enz.., aau het getouw van lu-t prov. liestuuT : bi. het 

ii.tki'ii van plank beschoeiing motsteenstajieling enz. langs 
•I kanaalb.Nir.l vau tien Kijks-grooten weg van Grimin-
II naar Delfzijl. Aauw. 21 Mei. Raming /'15.760. 2o. 
I leggen vun keibestrating met weileisiziitlsche khnker-
'tjiailen 011 deu Rijks-groot en weg door het dorp Haren, 
mw. 21 .Mei. Raming ƒ 6710. 

VtertiNdag, S Juni. 
'o-llage, te 12 uren, door bet ministerie vun water
wt enz.: tie herstellingen en vernieuwingen uau de Rijks-
H'i werken op de Hoven-. Beneden- 111 Nieiiw.-Meiw.sie. 

nel |,et éénjarig onderhoud, iu 4 |ierc. Aanw. 2'J Mei. 
knning resp. ƒ42.010. ƒ17.180, ƒ33,360 en / 2VJ0U. 

«-Hage. le' 12 uren. door het ministerie vau water
ut enz.: het maken en stellen van den ijzeren toveu-
uw eener draaibrug, met 2 vaste gedeelten, over tie 

•*ui. en vau 2 viaducten le Zaandam, ten behoeve van 
jKsi rweg Zaaiistlt-ck-Knkhuizeii. l n l . hij deu ecr*t-

•"iw. ingenieur le Hoorn. Aanw. 25 en 26 Mei, te 12 
fat Kaming ƒ I0D.500. 

Danderdag, a Juni. 
Haarlem, te 21/, uren. tloor het ministerie van water-

'wt enz-, uan hel gebouw van het pniv. bestuur: lo. 
"t onderhoud van tie werken van hel Krab horsgat. Ra-
""K ƒ5700; 2". het verrichten van eenige werkzaamheden 
1' bet eiland l i k . Raming ƒ5600. Aanw. vau heide 
" Mei. 

Haandag, VT Juni. 
l l 1 ; , uren. tloor bet ministerie van water-
het gebouw van hel pniv. bestuur: bet 

van 2 gt-ili-elten grintweg iu straatweg van 
.1 Ie door bet Westland onder de gemeente 
eu bet verbreeden vun een gedeelte der klln-

illl den Rijks-grooten weg tusschen VHage 
1 ^ ' Hoornbrug. Aauw. 3 Juui. It lining ƒ 15.600. 

tip later Ie fcepalen datum, 
'•""•n-dllk bel verfwerk vau het buis van (.*. tie Jong, 

l'J.l;, 
Surgwerd. door kerkvoogden van tie Herv gemeente: 
't verven en behangen van de nieuwe pastorie aldaar. 

10 Mei, te 11 uren. 

Atloop va» Aiinlifslfiliiiüeii. 
"''Sa, 26 April: bet touwen van een beerenhuis aan 
'|i NiHiiil-jtjunensingel te Breda; metselwerk ingekomen 
'"Ij- als: 

Vessels. te Hrinla. 
J H » idem 

• van der Heiden, » idem 
au der Simden, » idem 

<-llage, 

'Uwijk. 
'"'"'rating 

V M..1. 
•I \Vi,-i 

UnuMrw 
• Hoiiicti. 

Wn .1.., 
tan 

t. Mk' aniji 

idem 
X, I idem 
S i ingek. 5 bilj., als: 

te Ui. .1.1, 
Akker. » idem 

Terbeijden, 

•Hl l l ietidereli . 
. Ilretln, 
• idem 

ƒ 4600 
• 440:1 
• 44V.I 
I 4450 
I 4421) 
I 4420 

ƒ 5300 
I 4600 
• 4400 
>i 4 Uil) 
» 4270 

massa ingek. 5 bilj., als: 
Th. KesselsV 
W. Slechtriem, 
A. J. Wiercx, 
W. Lips, 
II. Verlegh, 

te Ilreda, 
• itlem 
* idem 
I Ktten, 

Terbeyden, 

ƒ 9520 
n 0480 
• 0486 
> 0094 
> 8905 

Helder, 26 April : het maken van eene kantine op het 
.kazerne; iugek. 17 bilj., als: voorplein vun de artilli 

W. tie Jong, 
P. Spmit, 
A. Bels, 
II. Peters, 
Qebr. Janzen, 
Gebr. Hoon, 
P. Zuatinan Jr., 
A. Korft 
Qebr, Klein, 
Gebr. M inin.111, 
J. llomholT, 
M. Daalder, 
P. Duinker, 
A. Graair, 
J. Th. Moorman, 
D. de Vries, 
A. Vos Rz. 

• Helder, ƒ 0520 
idem • 8800 
idem * 8800 
idem l 8702 
idem • 8680 
idem « 8625 
idem * 8525 
idem H 8525 
idem n 8500 
idem 1 8500 
idem » 8475 
idem •• 8125 
el.-ui • 8424 
idem 1 8224 
idem » 8125 
idem » 8105 
idem 11 8025 

'•-Hage, 27 April: bet onderhouden vnn- en het doen 
van eenige herstellingen aan het getouw, waarin ge
vestigd is het kuutoor van de hj'|»otheken en liet ka
daster te 's-Bosch: minste inschr. was p. Willemse, te 
VBosch, voor ƒ2700. 

Kuilenburg, 27 April: de levering van 1000 sten-
grint ; aangenomen: pen-. I, 350 stère, (.'. Vermeulen, te 
Loo,. n ƒ1.40; perc. 2, 350 stère. B. Heiivelink. te LOO, 

' ! Lent, /* 1 -W; poTC, 3, 300 stén-, F 
a f 1.4» per stère. 

Breda , 28 April: het bouwen vnu 
selwerk ingek. 7 bilj., als; 
A. Wienx-Tack, te Breda, 
Th. Kessel. » itlem 
J. A. Mol, » idem 
O. van der Sande, » idem 
I'. Kijppaart. • idem 
Wed. .1. Dieleuians. * idem 
J. van der Heide, • idem 
gegund, 

timmerwerk ingek. 2 bilj., als: 

Woerkom. 

•n woonhuis; met-

ƒ 1230 
» 1205 
11 1200 
» 1105 
11 1070 
» 049 
» 940 

A. F. van Dongen, 
W. Slechtriem, 
gegund. 

uiussa ingek. 4 bilj., uls: 
Th. Kessel, 
A, F, van Dongen, 
Wed. .1. Dieleuians, 
W. Slecht riem, 

Hlaanwaal, 88 April: 

te Brode, 
itlem 

/ 949 
• 010 

te Ilreda, ƒ2210 
D idem » 2025 
1 Idom 1 1859 
» idem n 1850 

de vertoiiwing van het ge
meentehui-., onder beheer vnu deu architect H. Iteljers; 
ingek. 5 bilj.. als; 
B. Wevels, te Klaaswaal, 
W. 't Hooft, * Niununsdorp. 
W. vun Itozcij, » Klaaswaal, 
Tb. van l>oo, » Westmans. 
K. van Koon. • Klaaswaal. 

Menukaop. 28 April: het oudei hoilil van eu de re pa. 
i-.itit-n. vernieuwingen en lcvonuilicii aan tie wind- en 
sti N HUI nolens, bruggen, dammen, beschoeiingen, bekken, 
scheringen, duikers, sbirtebetlilen, de sluis te Kattenbrug 
ons. van den pilder Nieuwkoop, in 5 pere.: 

perc I ingek. 2 hilj.. als; 
H. K.Mig, te Aarlaiiderveen, 
Th. Ilakkeling, » Nieuwkoop, 

perc 2 ingek. 3 bilj.. als: 
II. Koog, te Aarlanderveeii, 
W. I tame veld, » Nieuw veen, 
II Janmaat. 1 idem 

perc. 3 ingek. 3 bilj.. als: 
II. Hoog, te Aarlaiiili-rveeii, 
W. Itatreveld, * NieiiWVi-t-li, 
II. Janmaat. t idem 

|>erc. 4 ingek. 3 bilj., uls: 
II. Hoog, te Aurlunderveen. 
Tb. ILikkeling. • Nieuwkoop, 
W. van Lokhorst • Alfen a/Rijn, 

perc. 5 iugek. 3 bilj., als: 
II. Roog. te Aurlanderveen, 
Tb. Hnkkeling, 1 Nieuwkoop, 
11. Janmaat l Nieuwveeii, 

t . t ies . 28 April: lo. het vernieuwen en heistellen tier 
narde-, kram-, rijs- eu stecnglonüngwerken van tien pi l 
der de Breede Watering dienst '80/81; ingekomen 13 
biljetten. aU : 

te Neuzen, 
Weiiieldinge, 

f noo, 
» 2270. 
11 2200. 
- 2171.60 

2151.50 

ƒ 180B 
» 1200 

ƒ 1270 
I 1040 
>. 87» 

f 1238 

ƒ 8 4 0 
• 8.10 
. 748 

ƒ 6 2 8 
< 50» 
• 570 

un Hrangenhove, 
C. Lilitlenliergb. 
K. Roskam, 
.1. koole. 

I Sliedrecht, 
« Hansweert, 
1 Kmhtondijkc, 
1 Scherpt-nisw, 
» Suivenisse. 
i Hanswts'it, 
1 Bruinisse. 
1 Kattendijke, 
- Bonteiiisse, 
> Huiiswecrb 

s-Heei-Areudsk.. 

f 16,791 
I 3li,7lHI 
I 35.7-.0 
, 3:,.7ini 
1 :t;,.4'.Mi 
1 .'r»..'iiï7 
- 3-1.200 
« :t4.y70 

a£ojji 
34.MIU 

I 34.^Ml 
114.507 
Ti. Hl is 

II. den ËXter v. d. Drink, 
ti . Holier. 
J. de Rijke. 
J. K1.1.111-•\ - 1-1. 
A. van Popering. 
i\ de Wilde. 
W. Kinghoiit, 
P. .1. Vw-r . 
J. L e i k 

2o. hel herstellen tier sluizen enz. dienst '80/81: ingek. 
4 bilj.. uls: 
.1. Rruggeman, te Hansweert, / 2700 
P. Pronkers. Ku(H-lle, » 2697 
D. van Maris. .1 Idem * 2695 
J, Linileiihcrgh <'/.. 1 Weiiieldinge. 1 2680 
heide gegund. 

Ullhelnilnadarp . 2» April: het herstel, de vernieu
wing en bet oiiderhoud tut .'!0 April '81 van de aarde-, 
kram-, rijs- eu steenglooiing werken van den (Milder Oost-
Beveland; ingek. 5 bilj., als: 
I., van Popering. te llruinisse, ƒ 8500 
D. Holier, » Rilland. • 3535 
M. Hreus • l'olunsplaat. » 348» 
J. Leijs, » 's-llt-er-Ai-euilskerke, » 3475 
('. tie Wilde Az., * Kattendijko. 1 3438 

'a-Baarh , 30 April: lo. bet heistellen van wiiiteischade 
deu Rijks-grooten weg le klasse no. 8. van 's-lkisch 

nier dt- gemeenten Kosinalcn. Nulauil en 
inselir. was G. .1. Groot, te St.-Anna, bij 
/ 4380. 

ing door begriiiting eu bestrating vnn 
lei-berm der Zuid-Willemsvaart; minste 

naar Gr. 
Geilen: 111 
N'.l P ' » . 

2o. de 
een getlei 
iiis*-br. was dezelfde, voor /"6698. 

So. het uitviH-reu vnu buitengewone herstellingen aan 
tie schipbrug over tie Maas bij Hedel; minste iuschr. was 
L. Mol, te Hedel. voor ƒ4487. 

Purmerend, 30 April: het repareeren van deu straat
weg naar de Purmer en naar Neck; ingekomen 7 bil
jetten, als: 
J. Plas, te Punnerend, ƒ 2500 
J. de Vries, » idem • 2490 
L. van Zon, a idem B 2470 
A. Eisenbergen, n idem * 2444 
H. Klaver Dz., . llpendam. » 2413 
P. Veul .. Wogiium, » 2400 
G. Honuk, » Pm-merend, » 2197 
gegund. 

liranlngen, 30 April : lo. bet aanbrengen van een 
dukdalf binnen de buitenshiis van bet Keinskanaal te 
Farmsum; ingek. 2 bilj.. als: 
O. f. M. Rottinghuis, te Delfzijl. ƒ 0 9 0 
J. J. Sijtzes, . Farmsum » 087 

2o. bet vernieuwen vun het huis bij de Poifert, aan den 
weg van Gmningen naar Sti-oobos; ingek. 5 bilj., als: 
J. L. v. d. Schaaf, te Nictap, ƒ 2456 
J. Schuil, » bH>k. » 2450 
P- Kreeft » l^^kkmn, » 2:167 
S. Sytseuiu, » >lidWoldu, » 2380 
A. Siekma, » Leegkerk. - 2307 

8 0 . het verhoogen en verzwaren vnn den zeedijk ten 
noordwesten vnn Delfzijl, over een lengte van 1200 M.; 
ingek. 5 hilj., als: 
J. de Muinck, te Weiwerd, ƒ 8800 
E. .1. Brons. » Wilgen torgen, » 7050 
II. K. vnu Buren. - Delfzijl, » 7500 
II. Sijtz.es, n Furmsuin, " 7832 
G. C. M. Rottinghuis. » rjeMojl, » 7247 

Amaterdam, 30 April: het In 111 wen vnn 2 dubbele 
woonhuizen met bovenwoningen, op eon terrein uau de 

Westerdokstraat, onder beheer van den architect J. W. 
Meijer; minste inschr. was J. II. F. Houet, te Amstenlam, 
voor ƒ50,800. 

(•ranlngen. 30 April: het houwen van 2 woningen op 
eeu terrein bij Groningen, onder beheer van do architecten 
Hoekzemn: ingek. 8 bilj., als: 
II. J. v. d. Nap, te Groningen, ƒ 2884 
G. A. de Ruiter, • idem » 2728 
lt. Schuur, a idem » 2727 

I J. Kruiter, > idem » 2600 
, (I. Wolthuis » Bedum, » 2629 
! I). Dooijes, • (ironiiigen, * 2450 
[ II. J. Wuffa, a idem * 2208 
{ II. Vroom, a Veendam, • 2175 
I gegund. 
I YYiiisoariirn. 30 April: bet hei-stellen en vernieuwen 

der werken van het cal. waterschap Wolso-mlen; minsle 
insclirüver was P. .1. van Kemortel, te Houtenisse, voor 
ƒ22.4115. 

Deventer, 1 Mei: het bouwen vau een huis voor F. 
I C. II. Tiriiau, onder tobeer van den architect II. van 

Harte Mz.; iugek. II bilj., als: 
R. V. d. Siioel en Co., 
W. .1. Kolkert, 
R. Korteling, 
A. Feberwee, 
R. van der Worp. 
A. .1. Meiisink, 
J. Pot Jz., 
A. O. Ik-ttman, 
II. I: Lepping, 
J. Witteveen. 
K. van Leuven, 

gegund. 
Deventer, I Mei: het touwen van eene openbare 

school voor 120 kinderen: Ingek. 8 bilj., als: 
B. v. «1. Worp. te Deventer, ƒ 27,700 
A. Feberwee. a idem 1 26,549 
A. J. Manama. » idem 2.V.>'.HI 
W. J. Kolkert. » idem • 25,939 
J. Pot, a idem « 25,900 
J. Pijkstro, » Hergum, » 25.887 
Gebr. Beltman, * Deventer, I 25.500 
J. v. d. Woeni. a idem 1 25.484 
Raining 26.500 

Nlachteren, 1 Mei: hel verdiepen of baggeren van een 
gedeelte Slocbtenliep. lang (W60 M.: ingek. 10 (hilj., als 

ƒ5120 
4410 

a 4400 
4398 

11 4391 
.. 4340 
.. 4308 

» 4039 

W. Weenilei, te Harkstede, ' 'ƒ 10.450 
.1. Wlikimp. • Bedum. 1 16,000 
II J. Kroon, » Groningen, 1 11,000 
B. II. Ilarkeiaa, » idem » 14.743 
G. F. Prniiinstru, » Garijp. 1 14.500 
W. D. Harkema, a Warfhuizen, » 14.490 
G. ('. M, Rottuiglnys, 1. Delfzijl. 1 13.997 
J. N . Kruizinga, » Blijhum, 13.450 
B. tie Jong, a Groningen, » 10.700 
J. J. Sijdzcs, » Farmsiim, a 8,075 
Raming • 9.300 

Wageningen, 3 Mei: tie verbouwing van 2 hoeren
huizen en eene burgerwoning, onder bel r van den ar
chitect D. Goystoek Molenaar: ingek. 5 hilj., als: 
Popping. te Wageningen. ƒ 18.210 
De Haar, a idem 1 18.205 
P. ih- Leeuw, * idem 1 12,995 
De Vries, » itlem » 12.085 
Stevens l idem • »,»»0 

Vfa'ravnnmoer. 3 Mei: het touwen van eene nieuwe 
consistoi lekaun-r met eenige daarmede in verband staande 
werken, onder beheer van de architecten Vonk en Hui-

da: ingek, 2 bilj., als 
K. Karueveltl. 
J. Hobu, 
gegund. 
Raining 

Dardrerht , 
en bagg-rwerk 

• 's-tiruveiuiKM-r, 
1 Neiierhemet't, 

3 Mei 
11 tot 

het ven 
llltlHIIIIIg 
de Mijl. 

ƒ 1180 
I 964 

• 1000 
chtcn van eenige Irani
an den Studsvlict nnar 
labij Dordrecht, en hel 
sotoer.l dennenhout over 
laartoe benoodigde ma

llet stoom gen mal aai 
maken vau een brugje van . 
dien vliet, met tie leverantii 
terialcn; ingek. 1 bilj.. als: 

C, de Boist ƒ 164» 
l ' . In 't Veld. I 1447 
J. in 't Veld, l 1399 
G. J. v. tl. Made, - 1385 
C. .1. Louw-man. * 1207 
J. D. Timmerman. 11 067 
V V. d. Merwe. i> 948 

gegund. 
Vries. 3 Mei: bel touwen eener boerenplaats, ond< 

bel r van den architect N. W. Lit: ingek. 10 bilj., al-
l l tie Vries, 
ll.irco Willtets, 
II Wessels. 
11. Olthliis. 
H. Steenslni, 
K. W. Wietzema. 
O. Huizinga, 
11. Item ii nk, 
.1. Sineeug. 
T, S. Scbiere, 
gegund. 

kampen, 3 Mei: bet herstellen van dijken in 
dijksdistrict van Overijsel iu 12 | ierr.: gegund al-

te Assen. ƒ 8663 
» idem « 8564 
a itlem » 826-1 
1 Groningen, - 7645 
» Zuidlaren. •• T3-; 
1) Groningen, I 72(H) 
• Zuidhtirii. - 7122 
• Assen. 1 7H4 
« Tinaarlo, - 6140 
» Itottevulle, • 6120 

het 4e 
1 volgt; 
/ 290 
* 274 
ii 408 
1. 784 
» 1477 
» 223 

- 717 
• 1322 

1187 
1 675 

[leiv. 1, H. Vinke. te Hrunnepe, 
» 2, (i. Knol. te huuijien, 
" 8, W. van Kruggeii. te IErumie|ie 
- 4, II. van der Helt. te GruOioist. 
ft 5, H. Pap. ie Bnnmeps, 
» 6, II van tiet- Heli. 
• 7, dezelfde. 
» 8, Altena. te Genemuiden. 
ft 0, J. Wijnliolt. te Kaiii|H-u. 
» 10, L. Neijlili 

11. tlezelf.Ie. 
- 12, B. Vinke, 

samen ƒ 8379 
VHage, 3 Mei: het herstellen van buitengewone storm

en winterschade aan de steenglooiing van tien Oude-
lands, ben zeedijk; minste inselir. was J, .ie Jonge, te 
Ouildorp. voor ƒ8787. 

Leuaden, 4 Mei: het touwen van een gemeentehuis; 
ingek. ü hilj., waarvan 2 van onwaarde, als: 
F. de Hruiu, te Hoogland, ƒ 12.500 
F. van Siootell, • Amersfoort, * 11.050 
F. J. Gerritsen, » Doorn. « 10,466 
gegund. 

Vallenhove, 4 Mei: lo. het verhoogen en verzwaren 
van den Snsdijk bij Kuinre: minste inschr. was I. de Lange. 
te Ku araj knor / 3500. 

2o. lu-t gewoon jnarlijksch onderhoud vau tien grintweg 
van Kuinre tot Blokzijl: minste inschr. was R. Flcddcriis, 
te Kuiuiv. voor ƒ 16.il). 

Leeuwarden. 4 Mei: lo. het vernieuwen van de op
haalbrug over de ('oiii|iugiioiisvuart iu de traverse te 
Hcerenveeii; minste iuschr. was M. J. Visser, te Heeren-
veen, VOOT ƒ3200. 

3.1. de aanleg van hel kanaal De Nieuwe Zwemmer, 
met bijlhhooiende kunstwerken: ingek. 12 bilj.. als: 
K. vau Tongeren, te lleerenveeii, /' 248.000 
('. de Jong, •• Hardinksveld, » 228,500 
L. Kali* IJL, II Sliedrecht » 218.860 
P. Rijnilcts, Vu Ik ens waan I en M. J. A. Tavern.' 

LeeiiwMiden, 
A. S. Schaufstiin, Harlingen, 
D. Volker, Dordrecht, 
J. G. Hiiigeiioldus. tiorredijk en R. J. Overwijk, 

't Meer. 
II. II. H.iekstru, Leeuw-anleii, 
J. N . Krinzeiiga, Klijhaui en K. II. Kusjieis. 

Keidei wuldenwlder, 
C. Sterk Hz., Heukeliim. 
E. B. lleioiH-riius. Boanvard, 
A. J. vau iler Wcrff. Dokkum, 

'a-Hage, 6 Mei: 

i ne,6oo 
I 20S.SIHI 
i 2()7.(Hii 

i 205.7 S0 . 203.333 
< 108.400 • 197.597 i 197.000 188.0A0 

. het maken van 10 dwaiskrihlieu 
onder de gemeente Beteren, langs deu linkeroever vun 
den Neder-Rijn, tusschen de kiloineterraaien 26 en 28; 
ingek. 5 hilj., nis: 
.1,41. van Hezewijk, 
F. K. Terwindt, 
J. II lliitjiuck, 
G. .1. Mof. 

d. Herg, 

te Lobith. 
ii Pannerden, 

idem 
I Kuilenburg. 
. Paiilierileii, 

/' 25.999 
I 25.915 
i 25,490 
i 98,480 
• 25.272 

de leidaiiimen in In-t Zwolsclu-diep, met de verlichting en 
afbakening; ingek. 2 bilj,. nis: 
a vuu der Plus, te Hurdinksveld, ƒ 28.700 
F. E. Terwindt. • Rsnnsrden, i 26.730 

3D. het verrichten van e.-nige verfwerken aan de Lands, 
•bouwen te 's-Hage; ingek. 9 hilj.. als: 

W. Koelman, 
J. Ph. Klees, 
T. Heeuwkes 
J. P. de Wolf ei 
P. C. Gugelot 
B. Meibergen, 
H. L. Zalm.-. 
L. C, de Leur, 
J. Kipjie). 

te i-H.ige, 
idem 
idetn 
idem 
idem 

Zwolle, 
's-llage. 
Utrecht 

•Hage. 

ƒ fiaOO 
» rtton 
. 6000 
.> 59H0 
» 5890 
,, 56*5 
• 5600 
1 5439 
i 4923 

Granlngen, 5 Mei: het houwen van7 woonkamer 
bovenwoning, aldaar, voor Wed. Kerends. onder behee 
»n den architect N. W. Lit : ingek. 10 hilj.. als; 

I, II. Liiiitorgh, Ie (ironiugen, 

.1. Toesuiaii, ii idem 
J, Kruiter, a idem 
J. Wallinga, a idem 
A. Tuisten, * idem 
D. Dooijes, • idem 
G. Wolthuis, id. in 
J. II. Muller. i idem 
K. van der Laan, • idem 
H, van 'Ier Nap, » idem 
gegund. 

Nlaveren, ü Mei: het vernieuwen vai 
d-r Koebrug te Staveren; aangenomen door W. (lijzen, te 
Woiitlsend. voor ƒ680. 

2o. het ver- en bij lHil iwen vun het lokaal, vroeger ge 
•li I bebheiide als oiH-nbare lagere scl..H.|. deels |o 
woning, deels tot lokaal v.ior den pnblieken dienst, en he 
touwen van een hraiulspuilhuisje: naiigetiuuien door A. II 
v. d. Sluis, te Slaveren, voor ƒ 1369. 

Ktateren. 5 Mei: hei éénjarig onderhoud tiet- massa), 
zeesluis en bijheliotireude w.-rk.-n Ie Slaveren ; aangi-mmu-i 
door S. de Vlies, le Slaveren, voor ƒ677. 

ƒ «046 
. 4749 

IbOII 
I 3M.I6 
- 3*05 
i 36110 
i 3498 
- 3148 
l fBOfl 

i N O O 

i lHiventouw 

V a r i a . 

2o. het (V-njurig onderbonti tier werkeu behoorende tot j 

De eischen der gezondheidsleer. Dc Revue 
scientifigue van 24 Apri l j l . Iievat een opstel van 
den heer A . ,1. Mart in, /.es revendieations de 
Vhygiene puhligue en France, waarin o. a. ge
sproken wordt over de schoolgebouwen. Eeu com
missie in Frankrijk houdt zich bezig met verbete
ringen voor te stellen. Wnt de verlichting betreft, 
wil Dr. Juval ramen aan twee zijden der school, tie 
heer Kuiile Trekt slechts uan ééne zijde. Omtrent 
deze zaak worden proeven genomen. 

De oogheelkundige Juval wil de regels der school
boeken niet langer hebben dun acht centimeter en 
slechts zeven letters per centimeter. Vroeger beval 
hij in dc Revue san, de drukletteri der schoolboeken 
meer breed dan hoog te maken. 

Omtrent het vraagstuk der besproeiing van zand
vlakten met den afval der Steden, gelijk te Milaan, 
Berlijn, Dant/ig, Edimburg, Gennevilliers bij Parijs, 
en in een grout aanlnl Engelsche sewage-farms — 
een voorbeeld , dat Frankfort, Brussel , Zur ich , 
Lausanne, Florence, Pest enz. gereed zijn te vol
gen — , wordt gezegd: De saljietervorming geschiedt 
door de werking vun de zuurstof tier lucht en 
door die van proto-orgnnismen, die .-enigermate de 
rul spelen van gistsiollen. De ehloi i.i'orm-ilaiiipen 
houden , in een filtreerende laag , de vervorming vnn 
stikstof tot een salpeterzure verbinding tegen, zeker 
door het leven van the pnito-orgariismen op te 
schorten of te dooden. Met voldoende drooglegging 
en besproeiing bij tusschenpoozen is men dus veilig 
tegen verzadiging van den bodem niet bewerk tuigde 
stotVen. Wel werden iu den aanvang der besproeiing 
te Gennevilliers moeraskoortsen en allerlei andere 
ziekten waargenomen, maar er waren kelders over
stroomd geworden, er hadden doorzijpelingen plaals 
gehad, de ondernardscho waterkom wus gestegen. 
Dit was in den tijd van het onvermijdelijke proeven 
nemen en op den tast werken; de besproeiingen 
waren slecht geregeld, de droog leggingsbui zen on
toereikende, tie kanaaltjes werden niet voldoende 
onderhouden. Hoe meer men bet rioolwater over 
de opjiervlakte van tien gnuid verdeelt, des te ge
makkelijker zal zijn organische stof vernietigd worden 
door oxydeering bij aanraking met dc lucht. In de 
sewage-farms is de sterfte nu reeds verminderd. 

De schrijver twijfelt aan de voordeelen vun Lier-
nui's uitvinding, eu aan den •apostel" Jaeger uit 
Amsterdam wonlt hulde gebracht. De ingenieur 
Cbambreletit heeft de onvruchtbare tandes van Gns-
oogne deen verkeoreu in vruchtbare gronden. Acht
honderd duizend hek laren heelt hij doorsneden van 
kanalen en voorzien vau nnn plant ingen, zoo doende 
een waarde arhepnende vnn dertien millioen francs, 
terwijl er de gemiddelde levensduur met vier jaren 
door werd verlengtl. 

Volgens Bouehardat is een begraafplaats niet onge
zond , mits zij slechts goed worde aangelegd. 

Wat het verschuilen vun goede woningen aan de 
werklieden betreft, wordt de Maatschappij te M i i b l -
hausen nis voorbeeld gesteld. Van 1SÖ4 tot 187S 
heeft zij 960 huizen gebouwd, die bijna ,'t millioen 
francs hebben gekost. Daarvan zijn Oi.'i door sparen 
de eigendom geworden van de aanvankelijke huurders. 
Ook wonlen de arboideiswotiingen van deu chocolade
fabrikant Henier geroemd , eveneens de gezondheids-
huizen van den uiil.len heer Egoroff, te St.-Peters
burg, waar zalen voor verschillende hail-m zijn en 
in stoomwasscherijen het linnen der behoeftigen 
binnen de twintig of dertig minuten, die zij in het 
bad doorbrengen, gereinigd wordt. Men vindt er 
ook een buffel, eeu volkskeuken, een bibliotheek en 
zwemkommen, die des winters woitlen verwarmd. 

De slechte inrichting V M vele nieuwe kazernen 
in Frankrijk verwekte besmettelijke typhus-koortseu. 
De ingenieur Tollet daarentegen voldoet aan He 
eischen der gezondheidsleer door zijn buuwsiel-el 
d fypd ogival, iu af/ouderlijke paviljoenen. Het is 
door de ondervinding gewijd geworden te Bourgss, 
te Cosne en te Autui i , waardoor slechts half zoo
veel ziekte ouder de soldaten ontstaat dau vroeger. 

Een spoorweg in de lucht voor schepen. 
De kapitein End beeft onlangs voorgesteld den At-
lantisc.heii Decaan te vereenigen met de Groote 
Stille Zuidzee door een spoorweg, the over twaulf 
staven zou luojieii. Deze s|nn>rweg zou de schepen 
opnemen, nadat ze eeisi op ramen waren ge'i.-.v.beir. 
Het gewicht tlat elke spoorstaaf zou te dragen heb
ben voor het vervoer vaneen enkelsobip, zou, naar 

lujni, drie lans zijn. het I 

Dd Lesseps antwoordde op do vrun 
s ' , wut ZIJI10 
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 8 Mei 1880. 

meening van dit tegenontwerp was, dat de man, die 
het bedacht had, zeker een man van verdienste i s , 
maar dat h i j , De lessens, er niets mede te maken 
had, daar hij een waterweg voorde schepen wensch-
te aan te leggen, inplaats van een luchtweg, en, 
zoo de baan van den heer Ead uitvoerbaar was, 
men ze ook overal elders dan in de richting van 
het Panama-kanaal zou kunnen bouwen, § 

Toepassingen van de electriciteit. De 
Norddeutsche Atlgemeitie Zeitung maakt eenige 
bijzonderheden bekend omtrent den etectrischen spoor
weg, dien de firma Siemens te Herlijn gaat bouwen. 
Deze weg zal twee sporen hebben, één voor het 
gaan en één voor het terugkeeren, en aan beide 
zijden der straten gelegd worden op ijzeren pilaren, 
hoog vier tot vijf meter. De rijtuigen zullen zeer 
klein zijn met tien zit- en vier staanplaatsen; het 
electro •dynamische werktuig zal onder den wagen 
geplaatst worden tusschen de raderen, en een groot 
stoomtuig van zestig paardekracht zal op een ter
rein nabij de lijn worden opgesteld. De treinen 
zullen snel genoeg gaan om zeven cn een halven 
kilometer te doorloopen in vijftien minuten. Het 
ontwerp, door de lirma Siemens den gemeenteraad 
aangeboden, beeft een gunstig onthaal gevonden, en 
drie commissarissen zijn benoemd om te onderhan
delen in naam van het gemeentebestuur. 

Te Parijs heeft men onlangs tal van electrische 
uurwerken geplaatst. 

Tc Londen beeft men vóór een paar weken, door 
middel van de electriciteit, den knop eener tulp bin
nen drie kwartier tot bloeien gebracht. 

Proeven onlangs te Itouaan genomen, veroorloven 
ons te hopen, dat men weldra het electrische licht 
zal kunnen gebruiken bij de nachtelijke vaart op de 
rivieren. Een kleine stoomboot, voorzien van een 
machine-Gramme, heeft een tocht gedaan, gedurende 
welken de Seine op meer dan een kilometer ver 
verlicht was. Met licht was helder genoeg om het 
toezicht gemakkelijk te maken en om ongelukken 
tengevolge van aanvaring of verkeerde richting te 
vermijden. 

Een telephonennet inplaata van een pa
leis van justitie. Men heeft onlangs te Londen 
den aanleg van sen net van telephonen of verrespre
kers begonnen, bestemd om de gerechtshoven, die 
zitting hebben te Chancery-Lane, en die, welke te 
Westminster bijeenkomen , met elkander in verbinding 
te brengen. Met een onbeduidende uitgaaf zullen 
nu de Engelsche mannen van de wet het vooideel 
hebben even gemakkelijk in gemeenschap met elkan
der te zijn alsof zij in hetzelfde gebouw vereenigd 
waren. De telephoon zal alzoo instaatstellen de 
ontzettende sommen te besparen, die noodig zou
den geweest zijn voor een paleis van justitie, waar* 
aan de behoefte zich elk jaar meer en meer deed 
gevoelen. 

Kracht der stoomvaart. In 1875 schatte 
men het getal handelsschepen van al de natiën op 
01,654, wat een cijfer van bijna 18,000,000 tons 
vertegenwoordigt. Daarvan waren 5 6 , 2 8 9 zeilschepen 
en 5365 stoomers. De gemiddelde inhoud der zeil
schepen was 250 tons, die der stoomers ongeveer 
650. Men moet eruit aüeiden, dat de uitbreiding 
van de handelsvloot het getal kleine schepen doet 
afnemen Bij de zeemacht heeft het zeil zoogoed 
als afgedaan. Als men een stoompaard, in zijn 
hoedanigheid van krachtvoortbrenger, gelijkstelt 
met zes gewone trekpaarden, komt men tot het 
besluit, dat men vijftien duizend van deze dieren zou 
moeten vereenigen om een kracht te ontwikkelen 
gelijk die der machines van den Great Eastern, en 
daar zij niet langer dan acht uren achtereen zouden 
kunnen werken, zou men in een etmaal deze onwaar
schijnlijke cavalerie op 45,000 paarden moeten bren
gen. Als men nagaat, dat bet gezamenlijk vermogen 
der bestaande stoomtuigen op vijftien millioen stoom
paarden kan worden gesteld, kan men zich eenigszins 
een denkbeeld vormen van de diensten, die het 
paardenras onbewust van de nieuwe kracht ontvangt. 

Ben tunnel onder de Mersey. Men zal eer
lang een tunnel bouwen, die onder de Mersey zal 
loopen en Birkenhead in rechtstreeksche gemeenschap 
met Livcrjiool brengen. De grond bestaat uit zand
steen en men hoopt, dat de doorboring gemakkelijk 
en snel zal afloopen. § 

Een stout spoorwegontwerp. Men wil een 
brug bouwen over den inham of fifth van For th , 
tot verbinding van Queeusberry en Xorth-Queens-
berry , in de nnbijheid vanEdimhurg , en lang 1450 
meter. In het midden van den inham is een eilandje, 
Inch Garvie, dat als grondslag voor torens of pijlers 
zal dienen. Aan weerszijden van dit eilandje zal 
elke der twee grootste spanningen vierhonderd vijf
tig meter bedragen. Heeds had de heer Bouch 
een hangbrug ontworpen en de goedkeuring daarop 
verworven van het Parlement, maar de waarschu
wing van den orkaan, die in December j l . de stoute 
brug over den l i r lh van T a v , bij Dundee, bescha
digde en een trein in de rivier wierp, heeft tot na
denken gestemd. De kettingen der hangbrug wor
den nu vermoedelijk vervangen door een ijzeren ge
welf, waarvan de aanvang bij de vermelde pijlers 
zich bevindt en de sleutel of top op honderd dertig 
meter hoogte. Het bruggedek is aan het gewell op
gehangen op een hoogte van vijftig meter boven den 
zeespiegel. De dikte van den boog is 13 M . bij het 
begin, 0 M . iu den top. § 

Gebruik van vergiftige kleurstoffen. 1M 
Bestuur van de Engelsche Vereeniging voor Kunsten 
heeft de aandacht gevestigd op de talrijke gevallen 
van vergiftiging, ontstaan door mcuhelpapier en 
andere huishoudelijke znken, die met nrsenirum-
hoiidende kleuren behandeld zijn. Aan eene com
missie is opgedragen de middelen aan te geven, 
waardoor deze schadelijke gewoonte kan worden te 
keer gegaan en deze heeft zich reeds tot verschillende 
fabriekanten gewend om inlichtingen te bekomen. 

Vervolg der Berichten en Mededeelingen. 
B I N N E N L A N D 

's-Gravenhage. Uit het verslag van den staat 
en de verrichtingen van het Museum van Moderne 
Kunst over 1879 blijkt, dat de Vereeniging door het 
overlijden van Prins Hendrik en van den Prins van 
Oranje twee eereleden verloor en dat de 174 leden 
en begunstigers in den loop van 1879 tot 159 ver
minderden. 

Aankoopen werden in 1879 niet gedaan. Zijn dus 
uit dien hoofde voor het museum geen aanwinsten 
verkregen, door wijlen Jhr. Mr. W. T. Gevers Dey-
noot werden aan het museum vermaakt drie kapitale 
stukken, voorstellende 2 landschappen en een zeestuk 
van de schilders F . Roffiaan, J . O. Hans en W. A . 
van Deventer, terwijl ook wijlen de heer J. S. Noor
dendorp zijn door den schilder J . M . Pieneman ver
vaardigd levensgroot portret aan de Vereeniging 
legateerde. 

Gedurende het afgeloopen jaar is het museum door 
3075 personen of door 1091 meer dan in 't vorig 
jaar bezocht geworden. De meesten waren vreem
delingen; stadgenootcn schijnen het museum maar 
niet te willen bezoeken. In kas is thans een be
schikbaar saldo van f 4351,36. Het bestuur onder
ging in 1879 geen verandering. 

— Hij het afdeelingsonderzoek van het wetsontwerp 
tot het verleenen van uitstel aan de maatschappij 
»Zeeland" voor het voldoen aan haar verplichting 
tot het bouwen van een hotel Ie Vlissingen, wenl 
ecnerzijds een uitstel van twee of drie jaar voldoende 
geacht, anderzijds als de meest wenschelijke rege
ling voorgesteld het toe te staan voor den tijd van 
één jaar , in dien z in , dat dit uitstel gedurende een 
maximum-termijn van vijf jaren telken jarc voor één 
jaar kon worden verlengd. 

Amsterdam. Den 15en dezer zal de Auister-
damsche Rij tuigen-Vereeniging haar levenstaak aan
vaarden. Men weet, dat deze Maatschappij zich ten 
doel stelt om het publiek op min kostbare wijze in 
nette rijtuigen door de hoofdstad te vervoeren. Aan 
den heer Jacob van den Bergh te 's-Ilagc is dc ver
vaardiging opgedragen van de »Vereenigingsrijtui
gen" — een 25tul nieuwe coupés voor 2 (desgevor-
derd 3) of vier personen. 

Volgens een mededeeling van Het Vaderland zijn 
de rijtuigen elegant van vorm, netjes bekleed, ge
makkelijk ingericht en keurig afgewerkt, en stellen 
zij althans de Parijsche fiacres cn dc Loudensche 
Brougham cabs in de schaduw. 

Leiden. Het nieuwe stationsgebouw, dat als 
vereenigd station voor den Hollandschen spoor en de 
lijn Leiden—Woerden dienst zal doen, kan Dinsdag 
a. s. in gebruik genomen worden. 

Zwolle. Het 25-jarig bestaan der ijzergieterij 
van de firma Scliaepman & Helmich is feestelijk 
herdacht. 

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 

H . o c l n o t i e 
van genoemd Weekblad. 

T o t V r t J d a a r - M v o u d n . ^ . n u r e n 

worden adve r t en t i ën voor het eerstvolgend nom
mer aangenomen. 

Advertentiën. 

H.H. DESKUNDIGEN (mu% 
I E M A N D afwisselend zoowel bij uitvoering als op 

bureaux werkzaam geweest, goed K A A R T E N 
T E E K E N A A R , tevens hekend met het maken vnn 
REVISIE-TEEKENINGEN en geschikt met 
werklieden kunnende omgaan, vraagt tegen Juli 
of Augustus plaatsing. 

Neemt ook teekenwerk aan. 
Adres franco Bureel De Opmerker, motto Team. 

Maatschappij tot Kxploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Vrijdag den 2 1 - 1 " Mei 1880 , des voormid

dags ten 11 ure, zal aan het Bureau van den Sec
tie-Ingenieur W . H O E U F F T , in het Station aan de 
Delftsche Pooit te liotterdam worden aanbesteed: 

Het uitvoeren van Verf- en Teerwerk 
met bijlevering der materialen aan 
gebouwen en andere werken op de 
lijnen Rotterdam—Breda en Moer
dijk—Zevenbergen in acht perceelen. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving. 
De [«stekken met de bijbehoorende staten liggen 

van den 8'"» Mei 1880 ter lezing aan bet Bureau 
van den Sectie-Ingenieur W . H O E U F F T te Dotter-
dam en bij de Opzigters P LEIT1I te Rotterdam, 
W . G E L E N S te Dordrecht, H . G. V A N V E G G E L 
te Zwaluwe en A . V E R M E U L E N te Breda en zijn 
op franco aanvraag op gemelde plaatsen te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Sectie-Inge
nieur en de Opzigters voornoemd. 

Rotterdam, den 5*" Mei 1880. 

D O Ü G L A S - P O M P E N ^ -

G e g a l v a n i s e e r d g e v l o c h t e n 

A S P H A L T - D A K P A P I E R enz. 
tegen zeer billijke prijzen 

I N H E T M A G A Z I J N V A N 
L O U I S N A G E L , Arnhem. 

Openbare Aanbesteding. 
B U R G E M E K S T E R E S W E T H O U D E R S V A N S ller-

togenbosch, zullen op Zaterdag 15 Mei 1880 , voor
middags 10 ure, ten Stadhuize aldaar, bij enkele 
inschrijving aanbestellen: 

De levering van: 
4 3 . 0 0 0 stuks Greskeijen voor de straten. 
1 6 . 0 0 0 » i » » trottoirs. 

1 8 0 M ' hardateenen trottoirhanden. 
De bestekken liggen van af heden ter inzage op 

het Raadhuis en zijn deze op franco aanvi-age te ver
krijgen bij den Gemeen te- Architect J . M . N A B B E 
te 's Rosch, bij wien ook nadere inlichtingen te 
bekomen zijn. 

's tin.,!, , den 30 Apri l 1880. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

F . J . P O M P E , l. B. 
De Secretaris, 

i. N . G . S A S S E N . 

Aanbesteding. 
H E T B E S T U U R DER V E R E E N I G I N G V A N D E N 

H . VINCENT1US V A N P A U L O te Amsterdam, is 
voornemens op Vrijdag den 21 Mei, des namiddags 
ten 1 ure, in het lokaal »het Vosje" aan het Rokin 
aldaar aan te besteden: 

Den opbouw van de Scholen met Direc
teurs- en Onderwijzerswoning, aan 
de Stadhouderskade te Amsterdam. 

De bestekkeu zijn op franco aanvrage a f 1 ver
krijgbaar bij den Itoekhandelaar .1. S. DE H A A S , 
Paleisstraat te Amsterdam, en liggen met de tee
keningen ter inzage in vliet Vosje" en ten kantore 
des Bouwmeesters A . C. B L E U S , O. Z. Voorburg
wal 2 2 0 , hij wien dagelijks inlichtingen zijn te be
komen van 10 tot 12 uur, voormiddags. 

Aanbesteding A u i l U l . "Ml U l l l « * 

van het maken en stellen van den 
Bovenbouw eener Vaste Spoorweg
brug over den mond der Papengats-
haven te Dordrecht, met de leve
rantie der daartoe benoodigde Ma
terialen. 

Het bestek is verkrijgbaar, tegen betaling van 
ƒ 0 . 5 0 , ter Gemeente-Secretnrie te Dordrecht, het 
ligt met de teekening ter inzage aan het Bureau 
der Gemeentewei ken aldaar. 

De billetten iu te leveren ter Gemeen te-Secretarie 
voornoemd, vóór Zaturdag 15 Mei 1880 , des 
middags 12 uur . 

Aanwijzing in loco op Donderdag 13 Mei te 
voren, des namiddags ten 2 uur. 

M O Z A Ï E K . 
A R K E T V L O E R E N 

• n v e r g l a a s d e g e f i g u r e e r d e T e 
g e l s , v o o r M u r e n e n D e c o r a t i e . 
D E L I N T & C - . , Haringvliet 7, Rotterdam. 

H. & JL SUYVER. 
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 vnn nlle bekende typen 
en reparatien ann bejtttnda KETELS wonlen in 
den kortst mogelijken tijd geleverd en uitgeleerd. 

Onze Maehines wonlen yebrnikt door de I [wren: 
DER1CKS & 0ELDEN8 te Dralen; V A N M i l t 
W K D U K N & D E K R U Y E F le Sijmeyen en dooi
de Socieié anonymi' lies Tnilrries tl'Eclil. 

r n i * ^ * * ? l i * PRIJS 
B O U L E T ¥"" ' r ' Machine-I'abrikanleii 

28 rue des Ecluses Kt.-Martin 

1 ' t H I J N . 
Volledige inrielitinuen van Fabrieken voor alle 

soorten vnn nnreelein en aardewerk. Meer dan 
duizend dezer machines zijn zoowel in Fraukiijk 
als in het Iluitenland in werking. 

De geïllustreerde Catalogus wonll op franco 
aanvrage franco toegezonden. 

L E D E R E N D R I J F R I E M E N 
I n n l l e H f u i f t i n e : * ' » , geheel bewerkt volgens 
Engelsche methode. 

A L E X . A D A M , 
Delft. Fahr. van Leder en Drijfriemen. 

GAS-ZUIVERING 
dooi" het gebruik vnn ijzer-oxyde, geleverd door .]. 
Gas Purification and Chemical (.'". Limited Zenden, 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en Oost-lndië 

W. Hoven en Zoon, Rotterdam, 
bij wien bijzonderheden en prijsopgaven verkrijg, 
baar zijn. 

B. HOLSBOER, (e Arnhem. 
• M J * . Z i l v e r e n M e d a i l l e v o o r W a t e r 

| i a n - l nnt n i in i ' i i t c n . 
I H J 1 » . H o o g n t e o n d e n v e h e l d l n a ; v o o r W «. 

t e r p n s - e n H o e k m e e t - I n M * r u i n e n t e n , 
Voorts: B A R O - en T H E R M O M E T E R S , alle SOOrtS] 

van K I J K E R S , B R I E F H A L A N S E N , enz. enz. 

K L O O S & V A N L I M B U R G H 
Eigrnaars van Zuilen- en Tafelbazalt-grueveii 

in R I J N P R U I S S E N , 

Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 
Straatkeien, Portland-Cement, 

KALK, BED1SSTEKÜ, VUDT.YASTK STEENES, ESI 
Nieuwehaven X.zijde 5 5 , H o t t e r d m n . 

Vijftiende Jaargang. N°. 20. Zaterdag 15 Mei 1880. 

LOUIS GOFFIN & CIE 
R U E D A R T O I S I O . 

L U I K . 
Eigenaars en exploitanten vnn HARDSTEEN- a 

van K E I J E N G R O E V E N . 

V A X R I E T S C H O T E N & I I IH.TOS 
ROTTERDAM. 

ROIIEY & COMPANY'S STOOMMACHINES 
mei Goud bekroond Parijs 1878 , 

voor fabrieken, waterwerken, enz. 
LOCOMOTIEVEN van FOX W A L K E R ft (« 
LOCOMOBIELEN van ROBEY & COMPAN1 

nieuw en te huur. 
HEIMACHINES, STOOMKRANEN en 

D O N K E Y POMPEN van A P P L E I I Y llltOTIIl.il: 
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 
M O L E N S , P O M P E N . GEREEDSCHAP 
P E N . S T A L E N SCHOPPEN, gegmi ,1, 
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 • 
GARNITUREN u w stoom- eu wn te rwe rk tu i : » 
DRIJFRIEMEN. Alles voorradig. 

M m . PORTLAND C E M E N T uil de laliriekm 
der beroemde H U R H A M C O M P A N Y tegen conri» 
reerende prijzen. 

Alles prima kwaliteit en billijke /'rijzen. 

A l g e m e e n D e p o t 
D E R 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 

m m * . TE FÈliilS, FRIIIIIJ 
Z I L V E R E N ' M E D A I L L E 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 PARIJS. 
Teekeningen en Prijscourant zijn te bevragen 

J . J . S A N D , Wijnhaven 7ti Rotterdam, alwaar, 
verkrijgbaar: Verschillende soorten van goedkoop 
T E G E L S en TROTTOIRSTEEN E N fee* 
Sarreguei nines). 

Mozalk 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 . CORRI
D O R S , W A R A N D A ' S , om.,almede I IKKLEEWN"' 
van M U R E N , T E G E L S voor B L O E M B A K K E N « 
P A N E E L W E R K enz. 

Gitsluitend Agentschap van Maw t ''• 
voor Nederland en deszelfs Koloniï' 

<3r. J . o o n , 
F i r m a A N T . D E W I L D 

Scheejanakershaeen .V". 02 en Jufferslraat IV". & 

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 LM. L o n d o n . 
EXPLOITATIE OER GROEVEN 

V A N 

VAL IDE TRAVERS. 
geeft berigt dat door baar tot eenige A Q E N T E N voor 

SS&SfcB-*1*"''' 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 vlooren inlichtingen worden verstrekt cn orders VIKII* geheel Nedcê', 
land aangenomen op gelyke voorwaarden als aan de Fabriek, Relt weg N " . 3 , te Amsterdam. 

De Directeur W. P. WALSH. 

Gedrukt bij G . W . van der Wiel & O . te Arnhem. 

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

V O O B 

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 . 
Het Weekblad verschijnt des Zaterdags. 

Het abonnement bedraagt voor het binnenland ƒ1.65 per 8 maanden of 
wel bij vooruitbetaling HM gulden per jaar. Afzonderlijke noniwcnt bij voor-
aitbe»telling 15 cent. 

Alle stukken en advertentiën te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentiën uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Advertentiën van 1—5 r• _r• I- ƒ 1 . — , daarboven 20 cunt voor eiken regel 
plaatsruimte cn 10 cent voor een bewijsnummer. Advertentiën voor het bui
tenland 25 eent per regel. 

A M E R I K A A N S C H E S P O O R W E G E N . 

Nu men meer en meer behoefte gevoelt aan uit
breiding van het s|>oorwegvervoer, en de vette jaren 
der verkwisting en der hooge dividenden gevolgd 
«voroVn door de magere jaren , kan het zijn nut heb
ben de aandacht te vestigen op een werk van ge
wicht , onlangs geschreven door de ingenieurs E. L a -
voitine en E . Pontzen: Les Chcmins de fer en 
Amériguc, waarvan de eerste helft verschenen is 
bij Dunod, te Parijs. Reeds bad de heer Malvieux, 
ui een bekend boek over de openbare werken iu de 
Verecnigde-Stnteii, iu een afz lerlijk hoofdstuk al 
de In-langstelling doen gevoelen, die aan de andere 
zijde van den Atlantischeri Oceaan bet vraagstuk 
der spoorwegen wekt; ongelukkig had hij het on-
derweip slechts aangeroerd. 

l>e schoone en geleerde arbeid van Ch. Oonrhe 
heeft slechts betrekking op het materieel der Euro-
poeecho spoorwegen j de uitstekende boogleeraar aan 
de Ecole des Mines heeft niet, gelijk bij wenschte, 
den bouw kunnen behandelen, daar de dood hem 
overrompelde vóórdat bij zijne aanteckeningen uitge
werkt had. Er viel , althans voor hen die bet Duitsch 
niet verstaan, een leemte aan tc vullen. He heeren 
Lavoiime en Pontzeii hebben dit gedaan, tenminste 
wat Amerika betreft, met een zeldzaam talent en 
mimen blik. <ij hebben het programma van Couebe 
het onderstboven gekeerd, en bun werk aangevan
gen met den bouw; zij zullen het besluiten niet de 
smalle spoorwegen, het rollend materieel en de ex
ploitatie , zoowel ilie uit het oogpunt van den han
del als dal van de techniek. 

De schrijvers hebben, gedurende de wereldtentoon
stelling te Philadelphia, de Amerikaansche ipoorwe-
gen van naby kunnen bestudeeren; zy knoopten daar
toe betrekkingen aan met de uitnemendste ingenieurs, 
hebben kostelijke inlichtingen van hen ontvangen en 
•zijn Steeds op de hoogte van de nieuwste wijzigingen 
gehouden. Het genoemde werk is dan ook de nauw
keurige afspiegeling niet alleen van wat in 1876 in 
de Vereeiiigde-Staten geschiedde, maar ook van den 
tegen woord igen toestand der ijzeren banen in Ame
r ika . Het geschrift geeft zoo goed de werkelijkheid 
der feiten terug, dat reeds Amerikaaiische ingenieurs 
zich gehaast hebben de vergunning te vragen om 
het te vertalen en het lot een uitgaat voor de Ver
een igde-Staten te bewerken. 

Het boek beschrijft de bouwwerken niet inet wei
nig woorden; de schrijvers vergenoegen zich niet 
met beknopte inlichtingen omtrent deze werken te 
leveren, maar geven vrij volledige en juiste détails, 
zoodat de ingenieurs, na de teekeningen in den atlas 
bestudeerd te hebben, van tie lezing tol de uitvoe
ring kunnen overgaan. Het is een ernstige arbeid, 
waarvan men de waarde niet te veel kan doen uit
komen. Van de uitmuntende gegevens, die bet be
vat, kan men partijtrekken bij den aanleg van nieu
we spoorwegen in Nederland eu Iridic. 

De spoorbanen in de Vereenigde-Staton zijn in 
exccptioneele omstandig heden gebouwd geworden. 
De kapitalen waren beperkt, de handelskrises me
nigvuldig, de burgeroorlog langdurig en rainpsjioe-
d i g ; ondanks deze ongunstige voorwaarden is de 
aanleg van het Amerikaaiische net niet buitenge
wone snelheid vooruitgegaan. Op een gezamenlijke 
lengte van honderd veertig duizend kilometer, vrij
wel gelijk aan die der Eiiropeesche ijzeren banen, 
heeft men meer dan de helft binnen twaalf jaren iu 

.exploitatie gebracht, en de Mxci/ie-baan, 2870 kilo
meter lang, werd in nog geen vier jaren voltooid. 

Het spreekt vanzelf, dat men deze merkwaardige 
uitbreiding van de spoorwegen niet zou hebben kun
nen verkrijgen, zoo men zich gebonden bad aan een 
aanleg volgens de werkwijze ui Europa. Gelijk 
de voorwaarden der exploitatie zi jn, zóó ook moet 
de manier van bouwen wezen. De ijzeren banen 
hadden zeer dikwijls de kolonisatie tot doel en liet 
geven van waaide ann vroeger ongebruikte natuur
lijke rijkdommen. In den aanvang konden de lijnen 
eigenlijk niets opbrengen; men heeft daarom de spoor
wegen beperkt tot het strikt noodzakelijke voor het 
verkeer, en eerst daarna heeft men de baan en het 
materieel verbeterd, naarmate de opbrengst aan
groeide. Nu nog treft men, naast lijnen nagenoeg 
geëxploiteerd gelijk onze Buropoosche, van die rudi
mentaire spoorwegen uan, op den natuurlijken bodem 
gelegd, hetzij met afval van spoor staven en dwars
liggers, hetzij met eenvoudige ijzeren platte staven 
bevestigd op lengteliggers. 

In de Vereenigde-Staten hebben de spoorwegen, 
inplaat* van eenvormig dezelfde voorgoed vastge
stelde grondtrekken te vertoonen, meestal een meer 
of minder voorloopig karakter, dat aan de exploi-
tatio zekere rekbaarheid vergunt en het middel geeft 
om haar onophoudelijk te regelen naar de behoeften 
en hulpbronnen van het oogenblik. Wen oogst bij 
deze wijze van liouwen en cxploitecren zeer groote 
voordeden. Met is duidelijk, dat wij in Europa, 
Waar de gewoonten geheel verschillen, het Ameri
kaaiische stelsel niet letterlijk kunnen toepassen ( ' ) , 

(>) In I itdté echter veel beter. Had men dit gedaan, dau 
zou jinn eerder rente hebben getrokken. Vert, 

maar zonder het in beginsel in te voeren, kunnen 
wij van de bijzonderheden veel overnemen en kos
telijke inlichtingen putten uit zijn ondei-scheiderie 
bouwwijzen ; dit schijnt althans te volgen uit dg 
zeer leerrijke lezing van het schoone werk der "hee
ren Lavoiime en Pontzen. 

Na e^n vluchtig historisch overzicht van den aan
leg der spoorwegen in de Vereenigdc-Staten, gaan 
de twee geleerde ingenieurs de tracés na. Tijd is 
geld. Men kiest liever voorloopig zekere Iran's met 
menigvuldige slingeringen dan tunnels tc moeten lou
wen, teneinde siioediger te kunnen exploiteeren. Snel 
te gaan, is steeds de Amerikaansche leus. De studie 
over de aardewerken geeft den schrijvers aanleiding 
aan te dringen 00 de iinihaiiische werkwijzen, die in de 
Vereen igde-Staten sterk in zwang zijn; men gebruikt 
er veel tie bagger werk tuigen iu droge gronden, de 

excavatoren ens. Bruggen en viaducten vindt men 
er in zeer grooten getale. Men vermenigvuldigt ze 
liever, om de sarde werken te kunnen verminderen. 

Met vrucht zal men ook het hoofdstuk lezen, dat 
gewijd is ann de metalen bruggen, waarvoor de 
Amerikaansche ingenieurs nieuwe stelsels hebben ge-
schapen, inzonderheid geschikt voor groote spannin
gen en voor de voorwaarden van snelle uitvoering, 
aau de boiiwmeestei-s opgelegd. De gewichtige r o l , 
die in de fundeer ingen het ln-zigen van saamgeperste 
lucht speelt, en de verbeteringen, daarin aangebracht, 
verdienen tie aandacht. 

De heeren Lavoinne en Pontzen handelen vervol
gens over de vraagstuk ken , tlie betrekking hebben 
op den bovenbouw, den ballast, ile dwarsliggers, 
de spoorstaven, enz.; vervolgens, in een dorde ge
deelte, over de stations, die meestal een scherp 
verschil inet onze Eurojieesclie samenstellingen ver
wonen. 

A l tlezc hoofdstukken zijn van gewicht en zullen 
leerrijke vergelijkingen uitlokken. Wij kunnen er 
niet dau bij winnen door te weten, wat iu dat bij 
uitstek practische land der Vereenigde-Staten gedaan 
wordt. Men moet met kennis van zaken de voor
deden kunnen waanleeren, die de verspreiding van 
spoorwegen den Amerikanen venchaft heeft en ook 
tie gelukkige verbeteringen kunnen baardoelen, 
rechtstreeks geboren uit een stelsel van onbeperkte 
vrijheid. 

Wij herhalen het, de ingenieurs zullen met vrucht 
het werk der heeren Lavoinne en Pontxen kunnen 
raadplegen. Z i j , tlie belang stellen in bet spoorweg-
vraagstuk, zullen er zeer veel onuitgegeven besehei
den uit putten , die uien zich bezwaarlijk elders kan 
bezorgen. Om deze verschil lent le redenen kwam het 
ons raadzaam voor, evenige regelen te wijden aan 
een werk, tlat tie dubbele verdienste heeft van pas 
te komen eu de beste handboeken over spoof tMgen 
aan te vullen. 

11 Mei , IH80. II. 1). P. 
(Naar tie Débats), 

HET S T A N D B E E L D V A N B E E T H O V E N 
T E W E E N E N . 

liet beeld van Beethoven, dezer dezer dagen ont
huld, is een kunstgewrocht; op een eenvoudig voet
stuk van donkergrijsachtig bruin portier, uit de 
Tiroolsrhc bergen afkomstig, verheft zich inzittende 
houding de kolossale figuur van den toonkunstenaar. 
Als een hecrsclier over het rijk der tonen zit 
Beethoven op zijn steeneu troon met denkenden blik, 
terwijl het hoofd vol uitdrukking, omkranst inet 
oitleloos door elkander hangende baren, opzijde 
gebogen is, als het ware luisterende naar de tonen, 
die tot hem oprijzen. Des bee hl houwer-s opvatting 
om hem ons te vertoonen, geheel in zich zelveu 
gekeerd, onverschillig voor alles wat buiten hein 
omgaat, is meesterlijk in dien genialcn kop weer
gegeven. 

Is het beeld reeds schoon, de vei-siering van hel 
voetstuk dwingt tut be worn lering. Geheel in afwij
king van de traditioueele tip tie 4 hoeken zittende 
figuren, verheft zich op de ééne zijde het meer dan 
levensgroote, in metaal gegoten beeld van tien geboei
den Prometheus, terwijl op tien anderen kant zich 
het beeld tier Overwinning verheft, in de hoog o|>-
geheven rechterhand een lauwerkrans omvattende. 
De figuur van Prometheus, nau de rots geketend, 
terwijl een adelaar in zijn lever wroet, wordt dooi
de kennen als een geniaal stak geroemd, en herinnert 
in de behandeling van het naakte lichaam, in de 
pijnlijke beweging van het bovenlijf en in tie uit
drukking van diepe smart in de gelaatstrekken aan 
den Slaaf van Michel Angelo in bet Louvre. Beet* 
boven met Prometheus te vergelijken is een in alle 
opzichten gelukkige gedachte. 

Deze beide figuren zijn verbonden door D kiutler-
gestiilien, zoodat bet geheele voetstuk door een krans 
van figuren omgeven is. Men kan zich mocilgk 
iets bedijkers voorstellen dan die kinderen, die, in 
verschillende standen op eenigen afstand van het 
marnier geplaatst, zich vrij bewegen. Het zijn tic 
zinnebeelden van tie muziek van Beethoven. De 
kleine jongen niet helm en zwaard gewapend, even
als de knaap daarnaast, die de levensfakkel omlaag 

houdt, doen aan de Eroica denken. Vervolgens 

t jongen, die in zijn kinderhanden een bundel 
semschichten houdt, terwijl hij met de andere 
1 zijn broertje geleidt, die op de schalmei speelt, — 

oei herinnering aan de Ddc Symphonic. Een derde 
groep verplaatst u in de Symphonic pastorale; zij 
vertoont u een meisje, dat bij een beek zit en kran
sen decht, terwijl eeu knaapje met bolle wangen op 
tie herdersfluit eeu lied s[ieelt. In de vierde groep 
zien wij het masker voor het treurspel, — een toc-
•peMne op lidelio, en iets verder een Amor die op 
tie lyra speelt, — een herinnering aan de Adelaide. 
Tusschen deze beide figuren zien wij een prachti-
gen iwaan, die zich majestueus over de wateren be
weegt. 

Dese kindergroep behoort tot het schoonste wat 
siinls Ung op het gebied der plustL'k ireleverd is. 
De beeldhouwer Zum Busch heeft zich wederom in 
dit werk als een geniaal kunstenaar doen kennen 
en, hoewel in Wesifalen geboren, wordt hij wegens 
zijn lang verblijf te Weerien als een landgenoot 
beschouwd. De Keizer beeft hem dan ook iu den 
adelstand verbeven, en de stad Weenen heelt hem 
hel burgerschap honoris causa verleend. Is het 
rtandbeeld een meesterstuk, niet minder is de behan-
deling van het brons te prijzen. Het metaal is uit
stekend gegoten, en levert een welsprekend bewijs 
voor de vaardigheid tier Oosten rijk se he brorisindus-
trie. De kosten van dit alles hebben 85,000 0.00' 
tl ragen. 

SLIJTING V A N DE G R O O T E W E G E N . 
Weet men wel wat er aan steenen en keien ver

bruikt wonlt op de groote wegen.' Dc statistiek 
leert ons wel , tlat tic uitgaaf voor onderhoud in 
Frankrijk gemiddeld jaarlijks 31 millioen francs be
draagt voor 370UU kilometer Rijkswegen, 20 mil-
lioen voor 41000 kilometer gewestelijkt! wegen eu 
7."> millioen voor 260000 kilometer gemeentewegen, 
zonder te rekenen wat de bruggen, tie zware her-
stejjiujgun en dc vcrbeteringeji van richting kosten. 
Maar tlezc hooge cijfers duiden op de algemeene 
kosten, bet onderhoud van tie plaveisels en van de 
kunstwerken, de herstelling van de slooten en dc 
zijwegen. Voor de Rijkswegen, die in volmaakten 

staat moeten worden gehwuden, opdat de voertuigen 
er in elk jaargetijde zonder ongemak over kunnen 
heenrollen, berekenen de ingeniem-s zeer nauwkeu
rig wat uitgegeven wonlt aan handenarbeid en aan 
inkoop van bouwstoffen voor de macadainiseering. 
Het departement van Openbare Werken wil op bil
lijke wijze onder al de gewesten de kredieten ver
doelen, waarover' bet beschikt; het beeft noodig te 
weten, of men overal bouwstoffen van goede boe
danigheid gebruikt; of de ophoogingen volgens de 
lieste methoden geecbJeden. Er is een uitgaaf van 
niet minder dau vijftien millioen francs in bet jaar 
voor tie macadamiseer ing der Rijkswegen. Keien te 
breken en ze over de baan te verspreiden schijnt 
een doodeenvoudige arbekl: bet is bijna een weten
schap geworden. Het gewicht, dat de ingenieurs er
aan heëhten wordt gerechtvaardigd door de hierbo
ven aangehaalde cijfers. 

Vooreerst is het niet meer geoorloofd, voor het 
Onderhoud van tie groote wegen bouwstoffen van 
middelmatige hoedanigheid te gebruiken , tlie door de 
vorst beschadigd of onder bet gewicht der zware 
voertuigen verbrijzeld worden. Men kiest de meest 
weerstand biedende rotsgesteenten ui t , en ontbiedt ze 
van verre1, als de vervoerkosten het gedoogen. De 
inkoopsprijs der bouwstODen verschilt dan ook veel 
in bet eene gewest bij het. andere; voor geheel 
Frankrijk is hij gemiddeld fr. 6.70 de teerling-meter; 
hij daalt tot 3 en 4 fr. in de bergstreken: de Alpen, 
Ardèche, Isère, en klimt tol 1 1 , 13 en 14 fr. in 
de vlakten, zooals Seine-et-Oisc, Manie, Aube. 

Wat het verbruik betreft, het wisselt af naar 
gelang het verkeer op den weg meer of minder druk 
is. De slijting Ls nagenoeg evenredig aan het getal 
TOSrtaigCn, tlie er overgaan. In bet departement 
Aveyron bedraagt het vervoer 99 trekdieren (? col
liers) daags, in Ardèche 195 , iu l lérault 400. Zoo 
OT verschillen in de evenredige slijting zijn, wonlen 
ilezeverklaanl door het weder of door de wijze van 
de bouwstoffen te gebruiken. Per kilometer en voor 
elke 100 colliers is bet gemiddelde verbruik 23 teer-
ling-meter in het jaar. De ingenieurs hebben be
rekend, dat het, om een goed onderhoud te verze
keren, 23 teerling-mcter zon moeten zijn; de kre
dieten zijn dus ontoereikende en moeten vermeerderd 
Worden met nagenoeg drie millioen francs. 

Dooreen genomen is het jaaiiijksch verbruik van 
gebroken steeneu voor de Rijkswegen in Frankrijk 
1,326,000 teerling-meter. Dal alles wortlt jaarlijks 
verbrijzeld , tot modder eu stof herleid tloor de raderen 
der voertuigen en de hoeven tier paarden. Tot een 
hoop Ojwougestapeld, zou het een toren vormen van 
130 meter middellijn en 100 meter hoogte. Uit
gespreid over de geheele rmpetvlakte tier Rijkswegen 
iu Fruukrijk, komt dit overeen met een gemiddelde 
slijting vau negen millimeter dikte. 

(La Nature.) II. B L . 

P O P U L I E R E N A L S B L I K S E M A F L E I D E R S . 
Den 5cn Mei is tc Geneve, een populier door den 

bliksem gctroiTen en heeft de bewering van den heer 
D. Collation , vroeger ook in dit week bul vermeld , 
bevestigd, dat deze hoornen aan hun boveneind de 
rol van afleider vervullen. Men heeft langen tijd 
genieend, dat de eerste beschadigingen van het hout 
of van de schors, te rekenen van de k ru in , de pun
ten aanduiden, die het eerst getrollen werden dooi
den electiischcn stroom. Dit is volstrekt niet het 
geval. De bliksem bereikt altijd, of bijna altijd, 
de hoogste takken, vooral tlie, welke het meert san 
den onweersregen zijn blootgesteld. Vandaar daalt hij, 
langs bijna alle twijgen, naar tic dikke takken en 
vanhier naar tien hoofdstam. Daar deze dikke tak
ken , en vooral de stam, over- het algemeen veel 
minder goede geleiders zijn dan tie jonge twijgen, 
brengt tie doorgang van de electriciteit er warmte 
en schokken voort, die het spint cn de schors doen 
scheuren en tie overblijfselen daarvan soms op vijftien 
meter afstand en vertier slingeren. Bij eenige slecht 
geleidende soorten sterven soms de bovenste bladeren 
eu takken; inzonderheid ziet men dit bij de eiken, 
die dikwijls door den bliksem worden gei rollen. Maar 
de bladeren en jonge spruiten van andere soorten, 
inzonderheid van «le populieren, zijn zulke goede ge-
leiders van den clectrischen sti-oom, tlat zij geen 
enkele in- of uitwendige beschadiging schijnen te 
ondergaan, ernstig genoeg om er merkbaar door te 
lijden. Op honderd populieren, getroffen aan tie 
kru in , is het zeldzaam twee of drie waar te nemen, 
die venlorde of zelfs verwelkte bladeren hebben ten
gevolge van tien electrise hen stroom , die, vervolgens 
den stam bereikende, zijn spint en schors aan stuk
ken kan scheuren. 

De te Geneve getrollen peppel bevestigt die wet. 
Het is zeldzaam in onze streken DOOBMB door tien 

bliksem getroffen te zien in de maand Mei , als de 
jonge bladeren nog weinig hardheid hebben. De be
doelde boom werd vooral in zijn hoofdtak getroffen, 
die naar het zuidwesten gericht is ; de jonge blade
ren van de kruin en van de onmiddellijk nieronder 
liggende takken zijn niet verdord of verwelkt ge
worden, maar tot stukjes herleid , die den grond be
dekten. Zij hebben den geweldigen schok der lucht 
ondergaan, gelijk de glasruiten vau twee nabij staan
de huizen, wat ook het geval zou zijn geweest als 
men iu de nabijheid een dy nam iet-pa troon had doen 
ontplolleu. 

Het Het zich onderstellen, dat in tien omtrek 
een put waterleiding moest bestaat:, in aanraking 
met de wortels van den populier, want de nabijheid 
van een bron of waterbekken is dikwijls de oorzaak, 
die den bliksem uaar tie kruin van een boom leidt. 
Op vijf meter afstand van den boom, in noorde
lijke richting, bestaal een looden pijp, die hel water 
naar een waschhuis voert, en een rioolkanaal, dat 
het vuile water onder de straten terugvoert. In 
bel benedenste van tien stam wijken de beschadi
gingen af naar het noorden, en halverwege de 
looden buis is in een plank , die overeind op tien 
grond geplaatst was, door tien bliksem een gat ge
slagen van een decimeter middellijn. Hij heelt al
zoo den koristen weg gekozen naar tie metalen pijp. 

Vele boomen, zegt de heer D. Collation in het 
Journal de Genère vau 12 Mei , en inzonderheid 
de populieren, kunnen worden gelijk gestild , u i tbe l 
oogpunt vau de electrische geleidbaarheid , inet houten 
steigers, die aan het bovengedeelte van blikseinallei-
den zouden voorzien zijn, evenwel slechts voor de 
helft of twee derden hunner hoogte, tc beginnen bij 
de kruin , maar tlie van daar tot den bodem gelei-
stangen zouden missen. Deze samenstelling zou, zoo 
zij tloor tien bliksem getroffen we id , in het boven
gedeelte ongedeerd blijven en zeer waarschijnlijk van 
onderen beschadigd wonlen. Een persoon, nabij den 
lop van tien steiger geplaatst, zou geen ernstige ver
wonding te duchten hebben, terwijl h i j , nabij dezen 
steiger op den grond staande, groot gevaar zou 
loopen gedood of gekwetst tc wonlen. 

Elk jaar , in het seizoen der onwedei-s, verneemt 
men, dat dieren of menschen, die een schuilplaats 
onder boomen gezocht hadden, door tien bliksem zijn 
getroffen geworden. Dit laat zich gemakkelijk ver
klaren: de toji van den IXKJIII , eeu goede geleider, 
trekt den bliksem aan, die de takken volgt om den 
bodem te bereiken; muur slechts een onvolkomen 
geleider vindende in het benedengedeelte der dikke 
takken cn in den stam, verspreidt hij zich over alle 
omringende lichamen, hetzij kreupelboeeJdeoin vollen 
wasdom, betzij hel lichaam van menschen of dieren. 

Van twee personen , waarvan de 0000 in den boom 
zou zitten, nabij dc kruin , cn de antler op den grond 
zou slaan, nabij den stent, zou de tweede onverge
lijkelijk meer kans hebben geraakt te worden. 

De iu de boomen genestelde vogels worden zelden 
door den bliksem getrollen, eu de nesten zelve 
blijven bijna altijd gespaard. 

Een oud-leerürig der Polytechnische School, tie heer 
F . II. Duval, bezit een hoeve in Berry , eu zijn 
pachter teelt veel gevleugeld gedierte, 

In den nacht vau 18 Mei 1878 Wtxd een groolc 
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peppe), uit Carolina, nabij «le hoeve staande, in 
welks top eiken avond een dertigtal |>arel hoenders 
zich kwamen neerzetten, door den bliksem getroffen; 
een oogenblik daarna zag dc pachter al deze hoenders 
op hun gewone plaats zitten; geen enkel was ge
kwetst, cn toch bevond men den volgenden morgen, 
dat dc boom een zeer zwaren slag bad ontvangen ; 
er waren aanmerkelijke beschadigingen in bet bene
dengedeelte van den stam, tot drie meter boven 
den bodem, en aarden tegels, tegen het ondereind 
van den boom geplaatst, waren verbrijzeld. 

De groote boomen , en inzonderheid de hooge jwp-
j«els, kunnen. nabij huizen geplaatst, als goede 
bliksemu Heidens dienen, maar het is ondei de onmis
bare voorwaarde, dat er aan den tegenovergestelden 
kant van het huis geen moeras, put ot'waterleiding 
zij , die dei: bliksem kan aantrekken op hel oogenblik, 
waarop de boom geraakt wordt, want iu dit geval 
zou de bliksem zeer waarschijnlijk van de Iwomkruin 
op het huis gaan om het waterbekken te bereiken 
en zich in den grond te verspreiden. 

Er is een lage |iachthoeve, nabij Lancv (een halt' 
uur van Gerieve), die aau den oostkant bijna iu 
aanraking is met een hoogen populier cn aan den 
westkant met een jioel, en die in 18G4 in brand 
geraakte. Met was gemakkelijk waai' te nemen, 
dat de bliksem den jKipulier getrollen, de schors der 
boomen afgescheurd en van (laar de ijzerwerken van 
bet dak gevolgd had om zich in den plas te verliezen. 
Zoo de poel zich aan dezellile zijde als de peppel 
bevonden had ol' als de stam van dezen boom aau 
bet ondereind voorzien was geweest van een geleistang, 
die tot den vijver l iep , zou de hoeve ongedeerd zijn 
gebleven. 

Eenige landliuuwers meenen, dat, als een boom 
door deu bliksem wordt getroffen , dit een teeken i». 
dat er in de nabijheid een bron of onderaardse he 
waterloop bestaat; zij hebben dikwijls gelijk , vooral 
zoo de boom een geringe hoogte bereikt heeft. 

Slotsom: een boom, aan derr zuid- of westkant 
van sen gebouw geplaatst, welks voet wortelt in 
een vochtig terrein, nabij een beek of een put, 
vormt een vrij goed lieboedmiddel began den bliksem. 
Maar over het algemeen is het verkieslijk een blik-
semalleider te plaatsen §. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

— De heer lle Lesseps heeft aan de Académie tics 
Sciences eenige bescheiden omtrent het Panama-ka
naal doen toekomen. Het werk zal , volgens hein, 
zeer eenvoudig zijn en zich laten herleiden tot 7f> 
niilttoenteerling-meter, uit te graven van den eenen 
OCeau uaar den anderen ; si n ui werklieden gedurende 
zes jaren; 250 werklieden elk jaar, wat 1500 werk
dagen in het geheel geeft; op eiken werkdag zal 
men 50000 leerling-meter uitgraven, voornamelijk 
met behulp van werktuigen en stoomkracht. 

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 be
schikkingen genomen : 

bij deu Waterstaat enz., verleend: een tweejarig 
verlof uaar Europa, wegens ziekte, aan den opzichter 
2e klasse C . Kromhout, eu uan den opzichter l e 
klasse C. J . Schotel; 

bij de Hat ar fase he havenwerken , ontslagen; eer
vol, met ingang van 1 Juni 1880, de eerste werk
tuigkundige 0 . Grothe; eervol, de opzichter J. II. 
Ehrcucroii; 

bij liet Boschwezen op Java eu Madoera, b •nuemd: 
Uit tijdelijk opzichter 3e klasse K. J . .1. Schuiver, 
klerk op liet residentiekantoor te Batavia, niet be
paling, dat bij zal staan ouder de bevelen vau den 
houtvester, belast met het beheer over het district 
Probolhigo—llezoekic—llanjocwaiigie. 

— Aan tt'. van Cappclle te Utrecht, beurtecJup-
per van Utrecht op Groningen, is door den Minis
ter van Waterstaat, tot wederopzegging, vergunning 
verleend om zijn veer te mogen veranderen in een 
stool ubootd ren st tot vervoer van goederen en vee. 

— Naar het Utrechtsch Dagblad verneemt, zal 
de verbouwing van bet Ministerie van Waterstaat 
op bet Binnenhol' te 's-Gravenhage, waarvan de aan
besteding op j l . Woensdag heeft plaats gehad, ge
schieden naar dc plans en onder de leiding van den 
heer F . J . Nieuvveiihiiis, architect te Utrecht, die 
reeds ten vorigen jare belast was met de verbouwing 
vun de voormalige llotkn|>el op het Binnenhof. 

Deze verbouvring zal zich uitstrekken van de voor
malige HofkajH'l af tot ruim halverwege het bekende 
hoektorentje, en dienen 0111 ecu afgesloten geheel te 
verkrijgen voor bet Ministerie van Waterstaat. 

De in dit gedeelte begrepen Trèvekamer en toe-
gangsportaal zullen echter behouden en hersteld wor
den, terwijl ook de daarachter gelegen zaal, uu op 
wanstaltige wijze door schotten in eeu gang en 2 
kamers verdeeld, weder zooveel mogelijk (de schilder
stukken zullen wel niet terug te krijgen zijn) in den 
ouden toestand zal worden teruggebracht. 

A m s t e r d a m , lle heer Van Nederhasselt, in 
het begin van dit jaar benoemd tol commies-inge
nieur op de afdeeling Publieke Werken alhier, is 
plotseling overleden. 

— In de jaarvergadering van aandeelhouders in 
de Stooiiivaart-maatschappij »Nederland", onder lei
ding van Jhr. Mr. C. J . A . den Tex gehouden, 
werd de balans en winst- en verliesrekening op voor
stel der controle-commissie goedgekeurd, en de uit-
deeiing van het algeloopea jaar op 4 1 / , percent be* 
paald. 

— De Vereeniging »Architectura et Arnicitia" heelt 
een buitengewone prijsvraag uitgescbreveo ter gele. 
genheid van het zilveren feest, dut in dit jaar gevierd 
zal worden. Volgens het pogramma, door de feest
commissie in overleg met het Bestuur opgemaakt, 
wonlen ontwerpen gevraagd vau een gebouw voor 
een roei- eu zeilvereenigiiig; dit stuk luidt als volgt: 

Het gebouw wordt verondersteld gelegen te zijn 
aau een grOOl vreter eenei'zijds en aan atfl broeden 
WCg anderzijds. 

Het zal bestaan uit een hoofdgebouw en twee 
schuiteiihuizen, terwijl daarenboven aan de waterzijde 
een terras voor 300 parennen met orkest moet aan
gebracht zijn. 

Het hoofdgebouw, dat in steen moet worden opge
trokken en zoo noodig gedeeltelijk in het water mag 
zijn , moet Invatten : 

Een ruime vestibule met portierskamer en hoofdtrap; 
Een socïoteitszaal voor minstens 200 |>crsonüii 

inet buffet; 
Ken jassenkamer in verband met dit lokaal , ter

wijl tevens voor een toiletkamer gezorgd moet worden; 
Een biljartkamer; 
Een kamer voor Werkende Leden, voorzien van 

buffet cn gemakkelijk te bereiken van uit de schui-
tenhuizen; 

Een bestuurskamer; 
Een woning voor den concierge, besuuinde uit 

minstens 2 kamers, keuken, privaat enz. 
De schuitenhuizeu, waarvoor houtconstructie woidt 

toegelaten, zijn twee iu getal, één tot berging van 
roeivaartuigen en één tot berging van zeil vuurtuigen. 

Dat voor roeivaartuigen is bestemd voor 15 gie
ken, 5 sloepen cn eeuige wherries, skiffs enz. en 
moet bevatten, behalve de noodige ruimte tot ber
ging dezer vaartuigen, kleedkamers met waschin-
richting voor minstens 40 werkende leden, vcorzicn 
van een kast voor ieder lid. Dit schuiten huh- moet 
bevloerd wonlen en voor het plaatsen der gieken 
moeten stellingen wonlen aangebracht. 

Het schuitciihuis voor zeil vaar tuigen moe', niet 
bevloerd worden, maar vau eeu otuloopeiidca stei
ger worden voorzien. E r moet ruimte zijn voor 10 
zeil vaartuigen (boeiers, tjotters, kotters enz.) en 
daarenboven moeten de vercischte klcedmakcrs met 
waschiniigtiiig enz. voor minstens 30 Werkende Le
den aanwezig zijn. Ook hier moet ieder dier l*len 
een afzonderlijke kast ter zijner beschikking hebben. 

Verder te zorgen voor de aaiilegsteigci-s, l e g 
plaatsen, meerpalen enz. 

Er worden verlangd: de noodige plattegronden, 
de opstanden, twee doorsneden, allen op een schaal 
van 1 cM. per M . 

De stijl van het gebouw is ter keuze van den ont
werper, ook in de behandeling der teekeningtn is 
hij geheel vrij. 

Aan den vervaardiger van het de bekroning vaar
dig gekaard ontwerp zal worden uitgereikt het eer
vol getuigschrift der Vereeniging niet een Premie 
van minstens vijftig gulden. Inlevering der teeke
ningen , met inachtneming van Art . 30 der Wet, 
den I K " Augustus 1880 iu het gebouw Eensgezindheid. 

Hoewel daarvan iu het pogramma niets vermeld 
staat, vermeeiien wij dat alleen leden der Vereer.iging 
Architecture et Arnicitia aan den wedstrijd kinnen 
deelnemen. 

Amsterdam. Maandag had de Algemeene Ver
gadering plaats van aandeelhouders van de Hclland-
sche IJzeren-Spoorwegmaatschappij. Vertegenwoor
digd waren 116 aandeelen, gerechtigd tot het uit
brengen van 08 stemmen. 

E r werd besloten tot het in de statuten opnamen 
der bepaling, dat de duurder Maatschappij zal strek
ken tot in 1U26, waarna de balans eu exploitatie
rekening over 1870 werden goedgekeurd en het d i 
vidend vastgesteld op U ' / 4 pCt . , dat is f 02.50 per 
aandeel. 

De altredende commissaris de heer D. vau der 
Vliet wenl herkozen, cn op vragen door' een der aan
deelhouders den heer J . J. van Kerkwijk gedaan, 
antwoordde de voorzitter, dut onderhandelingen met 
de Regeering als aanhangig, niet vatbaar zijn voor 
eenige mededeeling. 

— Den lSden dezer is de haven-stoombooUlienst, 
lijn Itokin—Amstcl, geopend. Met zes booten, voor
afgegaan door de rijk met vlaggen ver-sierde Ainslcl-
hotelboot, stoomden een aantal geiioodigden, waar
onder de leden van het dagelijksch bestuur, verschei
dene raadsleden, de directie en commissarissen der 
onderneming met hun dames naar Schollerbtug. De 
tocht, die door een vroolijk zonnetje beschenen werd, 
voldeed bijzonder. Op dc terugreis werd het Am-
stctbotel aangedaan, waar een dejeuner door de on
dernemers werd aangeboden. 

Zalt-Bommel. Op eene jaarwedde van ƒ 1 0 0 0 
is tot directeur van ue gemeente-gasfubriek benoemd 
de heer J . II. Franken te 's-Hage. 

Bolsward. In de laatste zitting van den Raad 
is besloten om, te beginnen met 1 Juli a. 8., den 
prijs van het gas vun 12 ct. per stère te brengen op 
10 ct. De directeur der gasfabriek, de heer D. 
Wachter, heeft besloten, wegens verandering van 
betrekking, als directeur, uiterlijk tegen 1 Juli a.s., 
zijn ontslag te nemen, 

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 . i i i i : v , ' S - G R A V E N H A G E . 

Op de laatste vergadering van dit seizoen, wer
den na lezing en goedkeuring der notulen achtervol
gens de antwoorden op de door de Maatschappij 
voorgestelde vragen behandeld en na eenige discussie 
goedgekeurd. 

De contributie voor het volgende jaar werd bepaald 
op vier gulden 

De Voorzitter, de heer If. P . Vogel, wenl daar
op bij acclamatie herkozen. Tot lid van het Bestuur 
wenl de heer P . Ti r ion . gemeente-architect, verkozen 
en de heeren G . II. Bauer cn II. J . Mondt, die aan 
de beurt van aftreding waren, als zoodanig weder 
benoemd. 

Tot afgevaardigden voorde vergaderingen der Maat
schappij werden benoemd de heeren H. P. Vogel en 
J. vun l.nli Jr. en tot pliuttsvcrvungers de heeren 
T. II. van Malsen en P. Tirion. He rekening en 
verantwoonling van den Penningmeester, nagezien 
en guedgekeunl door de daartoe benoemde commissie, 
sluit met een batig saldo van/ 1 271.52. Nademede
deeling van den Voorzitter, dat het rapport der jury 
voor de prijsvragen, door de Afdeeling uitgeschreven, 
nog niet was ingekomen, werd dc veigadering gesloten. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 
Maandag, 17 Hel. 

t h h c r w i i i d r . hij .1. A. Anneiiia: het maken van eene 
nieuwe schroef, bak enz. in deu windwatermolen vun den 
Broekmaner onder Atterwoode. 

Maniac. IS Nel. 
Maaalrleht, te 10 ureu. door het ministerie van bin

nen!, zaken, aan hel gebouw vau bet prov. bestuur: het 
inrichten der gebouwen van den li ij lis-luiere school te 
Maastricht tot Kijks-kwcek- RQleerschool. Raming ƒ8150. 

Deventer, te 10 uren. door het geuiccritehcstuur: dc 
levering van eiken- en grenenhout. 

Wlwekerbe, te HU., uren. iu dc directiekeet vun den 
tul. (Milder Vliete: het verbeteren eu onderhouden der 
waterkeerende werken vau dien polder, dienst '8081. 

'a-Hage. te 11 uren, door het ministerie vun marine : 
de levering van 825 toiisteenen: 225 stuks 4e soort, 250 
stuks 5e soort. 350 stuks 6e soort 

Bergen OI.-ZUIIIII te 11 Uren. door .1. Monti, ill lle 
Vier Winden; het houwen vun een koflichuis met winkel 
en afzonderlijke benedenwoning. Iul. hij den architect 
('. I*. van Genk. alduur. 

(•erlni hem. te II ure», door het college van da
gelijksch destuur vau het waterschap de l kei-waard, ten 
kantore van Van Ham vau Noonleloos: het afdammen, 
droogmaken en dronghnudon der kleine hooge boe/emsluis 
van de < Iverwaunl. in den KIshout, gemeente Nieuvv-
Lekkerluud. 

Hoorn te 12 uren. in hel lokaal Het Park: bet bou
wen vai no kerk met toren op het terrein vuu de ver
brande Ürootekerk. Int. bij den architect-ingenieur (,'. 
Muysken, te A distention. 

lïeeM. te la uren, in het hotel|Zoutkeet: bet bouwen 
van eene hofstede in den [Milder Nieiiw-Suhbinge. gom. 
Wolfaartsdijk. Aanw. tc 91/, uren. Inl. bij A. le Clerc], 
te Kriüuiligeii. 

Mepael. te 1 uur. door het gemeentebestuur: lo. het 
maken van een aanlegplaats en hijbeh.ioreiide werken uan 
• le zuidzijde van bet terrein aan het vaarwater naar de 
Meii[<tdcrsliiis op den hoek van de Bron vviTst raat: Uo. bet 
verlengen van de Mcpiierlorsluis. 

fciliMterdam. te 1',, ureu. door de directie der Holl. 
IJzeivn-sjKiorwegmiLitscVippij. in Het Vosje: bet vervangen 
der glasbeiIckkiugeu van de inuroiiises der stut ionsgelH >U-
weu te Krommenie. Assendclft, Wnrmerveer. Koog. Zaan
dijk en Zaandam van den Noordliollaudschcn Staat SS|N>OI--
weg door In-dekkingen van bout eu zink. Ruining ƒ3100. 

I'erwerd. te 3 uren, door burg. en wetb.: het maken 
vun een grintweg, van p. tu. 995 M. lengte van bet dorp 
Keitsuiii at tot uuu de grens vuu bet dorp Jutiuui. gom. 
Dantumadeei Aanw. te 9 uren. 

(•oi" . te 3 uren. in |lo Knombeurs: de herbouw der 
door brand vernielde schuur iu den .lueolisrinlder nahij bet 
Sloe. Aanw. 17 Mei. te 2 uien. Inl. bij A. |e Clerc.]. te 

Barendrerht. bij den voorzitter vun bet waterschap 
De Kocdood. J. liureudrogt Gz.: de levering vun 120.000 
KO. Itiilir-uiucbinekolen. 

Ween*dag , Iff) Mel. 
•udderp |(J lereedei. te 10 ureu. door burg. en weth.; 

bel Imuvven van eene school eu onderwijzers won ing eu 
bet leveren van schonlai iblement, in den pd-ler Hel 
OlldeliUld. langs den Kl.uel kvveg onder de gel nte 
Ouddorp. Inl. bij deu architect W. vau Leeuwen, te 
Hellevoet sluis. 

'a-Hage, te 11 uren. door het ministerie van water
staat euz.: lo. de herstellingen en vernieuwingen uan de 
Kijksri vier werken op het P.inneidensche kanaal, den Ne-
derriju eu de bek. met het onderb I dier werken van 
1 Juli '80—.10 Juni '8t, in 4 fiere. Kaming: perc. 1 
ƒ18.400, perc. 2 ƒ6000. perc 8 ƒ20.650. perc. 4 ƒ25.500: 
L'-i. de herstellingei vernieuwingen aau de Rijksrivier-
werkeii op deu ilovenriju eu de Waal. met het onderhoud 
dier werken van 1 Juli '80—80 Juni '81. in 8 pen-. Ra
ming: perc. 1 ƒ29.500. perc 2 ƒ38.500. perc. 3 ƒ37.300; 
Sa het Opruimen vuil gronden vuu de WiIsuiiier|Mil Of 
Zandwelle. uan deu n«cht.-roevor vuu den Geldersche-
Usel, tusschen de kilniiioterruaieu 111 eu 113. onder Wi l -
sum. Kaming ƒ15.000 ; 4o. het verrichten vun eenige 
werken tot ver lie te ring van den (Jeldecsche-IJsel, tusschen 
SS kilometerrauien 48 eu 60. hij Zutfeu. (timing ƒ 13.000: 
5o. het ophoogen vun deu Zuider-ketelleidam tusschen 
de bedijking van de Vossen waar-I en het begin van den 
verhoogden nieuwen zuidorleidam tpeilpuleit 1—10), met 
het doen vun puinbestnrtingen. Kaming ƒ:10.000; 6o. bet 
voorzetten vun het hjiipuij langs den linkeniever van het 
Zvvartewuter, vun 145 M. beneden de grensscheiding lus-
BCben de gemeenten Zwollerkorsfiel en Geneuiuideii tol 
920 M. lengte benedenwaarts. Kaming ƒ4580. 

Kreuufjh . te 11 uren. door het bestuur vau den pol
der Keeuvvijk, ten gemeentehuize: het herstel, de ver
nieuwing en het onderhoud van eeuige bij het bestek 
be[iualdc [Milderwerken. 

Weereen, te lt uren. door dijkgraaf eu hoogheem
raden van het Groot-Watei-schap van Woerden, iu het 
Gemeenelundshiiis: het maken eu inhungeu van een stel 
binnendeuren aan de Gojanverwellesluis te Hekendorp. 

--Hage. te 12 in-eil. door het ministerie van water
staat enz., ten dienste der Staatss;xMirwcgeu: het leveren 
eu verwerken van stort steen teu behoeve van de over
brugging van het Holluudscli hiep. en het verrichten van 
herstellingen en vernieuwingen aau de riviervverken. ge
legen aan den noordelijken oever van het Hollandsch hiep 
tot dc overbrugging liehonrende. met het onderhoud dier 
werken tot 1 Mei '81. Ituiniug ƒ 62.950. 

Maarden, te 12 uren, door bet bestuur van den Bin-
nendykschen-, Oveisscheeiischen- en Berger-]Milder, bij A. 
Jislierts, bij Naarden; de In'langrijke vernieuwing van den 
wind-sehoprad-watermolen. 

Leeuwarden, te 12 uren. ten gei neen l d mi ze : het ma
ken der fimdeering voor het te stichten gebouw liesteiud 
voor gymnasium. Bilj. inzenden 18 Mei, voor- 'savonds 8 
uren. 

liauda, te 1 uur. dooi- long. en weth.: Io. het onder
houd der kaaimuren langs den [.[sol langs do grachten 
binnen de gemeente, geil. 80: 2o. het leveren eu inheien 
van 7 meerpalen in de Turfsingolgrarht; 8o. het afbreken 
en wedei-o[ibouwen van de shiisvvacbterswoiiiug bij het 
Moonlrechtsche Verlaat. Inl. bij den gei uoonteurchi toet. 

Balhhaven. te 1 uur. door burg. en weth.: lo. het 
uitbreiden der school voor gewoon lager ouderwijs iu de 
Piet-lleinstraat: 2a. idem der idem iu den Gmenendaul. 
Inl. bij den gein iteaivbitect. 

Zuiaiaren. te 2 uren. op het gt vntehuis: het aan
leggen van een klinker-straatweg van de Groeve in deze 
gemeente tot aan Kmpswolde. gemeente Hoogezand. lang 
ongeveer 5"5 M. 

••venter, te 2 uren, door den architect II vuu Harte 
Mz., voor J. I„ Nering Ifcigel en Co., bij \. Ibiijm : het 
bouwen vuu eeu tweede gieterij tegenover de bestaande, 
met kuaimuur langs de vetkolk. 

Ilonrterdiig. 20 Mei. 
Lorbem. te 12 uren, door het gerneeriteliestuiir: het 

vergrooten der gasfabriek, in 3 pore. 
(.ruilingen, te 12'/, uren, door burg. en weth.: lo. 

het metselen van zinkputten en leggen van blusleidingen 
door den prov. Singelweg bij liet NiMiid-tt'ilIcmskaiiual; 
2o. het aanleggen en bestraten der Boveiistraut. 

Enkhulien. te 1 uur. door het K. K. i-arochiaal kerk-
tM'stuur te Bovenkars[.el. bij l l . Bot: het stukadoren, in
voegen cn het doen vun herstellingen enz. aan de K. K. 
kerk te Bovenkursjiel. Inl. hij den bouwmeester A. ('. 
Bicijs, O.-Z, Voorburgwal 226. te Amsterdam en Nieuwe 
Noordwijk 5. no. 207 te Hoorn. Aanw. 20 Mei, te Huren. 

/ turen . tc 2 uren. uan het bureau vun den sertiein-
geriieui- M. .1. van l lui j l : het verrichten van verfwerk. in 
7 ]N'ic„ voegwerk, in 7 perc. behangers werk, iu 3 jierc 
en saiisvvcrk. in 2 [icrc, op de lijnen Arnhem—Gorscl, 
WltSJIi flmrail en Almeloo—-Salzbei gen. 

*»|iljh. te 3 uren, door het wuterschujwbestuur vun 
vierburen, bij K. Bakker: het graven van eeu groot ge
deelte der Bierumerryt, lang p. m. 3750 M. 

Nieuwer-* mi tel. te 3 uren. door de coiiimissie vun 
een uan te legH''"' straat, genaaind Saksenbnrgstniat: het 
ophoogen vun den weg. loopende van den Overtkimsche-
weg in de zuid- en oostelijke richting van het Vondelpark. 
Inl. bij G. S. Nout. 16Ö, Nieuwer-Amstel. Aanw. 18 Mei, 
te 11 uren. 

(iranlngen, 's avonds 8 uren, door dc architecten K. 
en II. Hoekzeina, iu De Beurs: het gedeeltelijk afbreken 

en WOQSrOpbouwon van een pakhuis san de Lijn baanst raat 
nabij de Oostcrhuvcn, aldaar. 

Kanelle (Zeeland), door hetgemeeiitcliestuur: de leve
ring vau 150 M* grint. 

H e U w a r a . bij den hoofdonderwijzer M. II. Ridder: het 
slichten vau een schoolgebouw en oiidei-wijzei-swoiiing, teu 
behoeve van het K. K. bijz. onderwijs. Inl. hij den ar
chitect Poederbach. aldaar. 

Vrijdag, St Mei. 
B e n c h , te tfflL pjtui, dom- liet ministerie vun wa-

terstaut enz-, aan het gebouw van liet pmv. Iiesluur: lo. 
het doortrekken van den rechter kanaaldijk der Zuid-
Willeiusvuart langs de citadel de l'aj«iibii| te 's-Boscli. 
Aanwijzing IH Mei. Kaming /'22.600: So, |„.t maken 
van eeue steenglooiing tegen liet huitcnhcloo|i vun deu 
Merwededijk onder Sleeuwijk en [)•• Werken nabij het 
Sleeuwijkscheveer. Kaming ƒ 3840. 

ttatti rdiim. te II men. aan het bureau vun den 
se.tieiilgeuieiir W. HoE-lilft : het verf- eil teerwerk. met 
bijleveriiig der materialen, aan gebouwen en andere wel
ken o|i de lijnen Botterdam -Breda en Mm-i-dijk— Zeven-
ber-geu, in 8 jieiv. 

Leeuwarden, te 11 uren, bij Mr. I'. W. A. Bumu: het 
maken van een puin weg le Hiiluard. lung p. ru. 4-H1 M. 

/ « n l l e . te 12 uren. door bet ministerie van hinnenl. 
zaken, uan hel gebouw van het prov. beslnur: het Ixiuwen 
eener kweeksch'M.I. benevens lecrscbool. gviniiastieklokaal 
en coitciergewoiiiiig te hen-nier. Kaming' ƒ 150.000. 

'•-Hage, te I uur, door het ministerie van waterstaat 
enz.: lo. het hersteller verbeteren vun Bijkstelcgi-uaf-
hjnei Ie afdeeling Arnhem. Kaming / 1K24: 2o. idem 
van idem ui de aldeeluig Uoaira Raming ƒ 1206; .'lo. liet 
verrichten van eenige hei-stollingen aan de 2 loodsen tot 
berging van tclograutinuteneel tel'treebt. Kaming f\hl9. 

Amxterdam, te ] uur. door bet bestuur tier Ver
eeniging van tien 11. Vinceutius van Paulo, in Het Vosje: 
de opbouw vuu de scholen met directeurs- eu ondervvij-
zomvoning aan de Sta-tl derskude. Inl. bij tien bouw-
' ster A. i\ Bleijs. O.-Z. Voorbiirgwul 226. aldaar. 

t l re i l i l , door de directie der Nederi. Bijiis|Mmrweg-
iiiaalsi'ba|i|>ij : bet maken van eene loc otieveiui'inise niet 
werkjilaats eu woning, eene groote tlniuist lujl' en berg-
plautsen, op bet station Ainstenlam. 

Tiel . d.Mir den dijkstool van het |M,lder.list,itt Neder-
Betuwe: het Vegen, ruimen eu boorden van weteringen. 

Zaterdag , Z2 Hel. 
Willem-turf. I'- 11 uren, in lle Hoop: het vernieuwen 

van den heer met aangrenzende bekloiidii.gs- ,,ro|j,d-
iiiuren aan de voorhaven te Willemstad. Kaming ƒ 21.400 

«Irljen. te 11 uren. iloor het iK-sluurder l'itrtaterende 
leider* tloor het Strijeiische Sas. bij M. Nagtegaal • 
lo. bet vernieuwen der bei-Ie kle|i|ien van de ophaalbrug 
over de schutsluis te Stnjensis. met bijlevering vun het 
lM'n.NHhgde hout. s|.ijkeiNeiiz.: 2o. het uithakken. iristo|.|H'ii 
en cementen van een gedeelte muurwerk aau tlie -.luis. 
Aanw. door den fabriek J. van de Na-lort. te Striieu 18 
Mei. te 10 uren. 

Middelburg, te 12 uren. door bet |*ilderl>e*tiiiir van 
Walcheren, aan bet p-ijderhuis n, de Ab-lij: -Ie uitv.N-ririg 

4 wateringen des |M.1,|,.|S. met bijlevering van -Ie i'i.MMhge 
materialen, iu 4 [«'re-. Aanw. l i l . 20 en 21 Mei. 

Ileukelum, te 1 uur, door burg. eu weth.; lo. het 
afbreken der bestaande schril en ondei wij zeis woning 

t schuur te Spijk, gemeente Heukelurn, en al-laar we
den. pb«mwen eener school en «Hiderwijzeiswoning, met 
bljlevermg vau schooll ibelen: 2o. liet vergrooten .Ier 
o|ieiibare sch-Mil en liet aanbrengen van eeuige vernieu
wingen en herstellingen aan tie on-lerwijzerswoning te 
Heukebim. niet bijlevering van stdi-Mdiu-'ub-li'ii lub bij 
den architect A. Vcruiacs Mz., te Sliedrecht. 

I*ln«terwald. (e 3 uren. door het iH-stuur van het 
eerst lerdeel van het waterschap Renter-land, mi \[ 
Tidtlens: het herstellen van de brug bij Ve-nbnizen. Aanw. 
te 10 uren. suiuetidoiiist bij Hot ze te Filister wold. 

1:I. |I | . .T-MOI . te 5 uren. iliMir den airhitect O. de L«euw 
Wielund, in het gemeen tehuis: het bouwen eener burger-
b-buiziug te t Zandt. 

Wlldrrvank, te 7 uren. door de directie der Eerste 
Groninger Tl-imwayiii:uitsclia|ipij, ten geuieentiliutzi" bet 
«ticliteti van 2 gel HUI wen of loodsen, uan -'.»— 
terdiep te Wildervank. tot berging van | 
tuigen voor de Eel's te Groninger Train wuvmuutschui 

Maandag, SS Mei. 
Lelden, tt- 12 Uien. in het Hotel aan di-u B u i " " het 

bouwen vun eenige lokul.-n ten b,-b-M-ve van den trajnway 
aldaar, lui. bij deu g t-nteaivhitect. 

I'r«nekir. te 12 uren. ten gei nee nte huize van Fl-aue-
kera-leel: liet stub ten van true nieuwe schril u- H, . | -
huijuin. Aanw. 20 Mei. te 1 uur. 

Ani»terdatn , te l ' L oren, d-Kir de directie der Roll 
l.lzereii-s|MH.rweguiualscbappij. iu Bet V.»je: het maken' 
™ " 'lli-UVV slationsgel w ru ver-l.-re Werken te 
Vogelenzang. Raming ƒ 3ti.5l)0. 

\ljehuoke: bet afliivken cn wederopbouwen der cou-
sistoriekumer. Aanw. 2(1 Mei, te 10 uren. 
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l ieldermal«en. te I uur. bij Veist.-ge. aan de Brug: 
het «ouwen eener [lastorie v.Mir de Ne-lerl. Herv. gem. 
Inl. bij den utvlutivt A. M. A. Gulden, te Zalt-Bommel. 

vuu Maats-jMMirwegen 
ingenieur herd. Sass 
verf- silicaat-, saus- en voegweiKei, aan tie geliouwen eu 
inrichtingen vuu .ie lijnen I tr.-cbt -K-.ksteleii Eiiidboven— 
Breda, de drie eerste werk t bijlevering. de liuitste 
* Ier bijlevering vun materialen. 

Bel 
hel 
Inl. 
Aanw. te 10 i 

Haardplaat, te 3 uivn. door het bestuur der water
keering van deu cal. Hoof.||i|aat|M.|d.r. in -Ie diivctiekeet: 
K 'i,'\u\i'',>>,''l V'' v , ' r U W 1 »JÏ '•" het ontlerluaid tot 30 
April 81 van tb' uur-Ie-, kram-, rijs- en steerigltmiing-
werken. aau -le waterkeering van g.-n. |Mdder; 2o. liet 
hei>tellen -Ier suutiesliiis bij Nommer Ken. met het on
derhoud dier sluis tot 80 Apnl '81. 

Waemdag, 2« Mei. 
MtavenlMe. te 10 uren, in liet g .vntehuis: het 

herstel. .Ie vernieuwing en bet onderhoud tot 80 April 81 
van de aaide-, kram-, rijs- en steeiiglooiingvverkeu ;ian-Ie 
waterkeering vun het cut. watei-sclrup Stavenisse-. Aanw. 
19 en 22 Mei. vun 10—1 uur. 

'•-Hage, te 11 uren. door het ministerie vuu water
staat enz.: lo. het wegruimen van een in de Waal onder 
Kossiim gezonken vaartuig. Aanw. 23 Mei; 2o. het ver
richten van UUggervverk iu .le Aioer eu bet bei-stt-lbn en 
onderhouden van de werken op hot bovendeel tiezer rivier, 

de in len van bet Oude-Maasje eu de Duig,- van 
l Juli '80-30 Juni '81. Aanw. 22 Mei. Kaïniirg / «400 ; 
3o. de vernieuwingen en heistellingen aan de Bijksrivier-
vyerken ,„ ,1,. Nieuwe-Muus beu. n het IVrei.gat. het 
Scheur en de Martel, met het êeiuuiig outlerhtiud. iu 2 
perc. Aanw. 22 Mei. miming resp. ƒ 1884 eu ƒ 12.700; 
4o. (le heistellingen en vernieuwingen uan de Kijksrivier-
werkeu m de Noord, -Ie Ou-lc-Maus boven het Beren gat, 
het Muilegat. de Krabbe, dc Dortsche Kil eu bet Spui. 
Aanw. 22 Mei. Raming / L'tLDOO: 5o. de werken tot ver-
lieteruig van de B-iven-Muas onder Andel, tiisM-lien de 
kilonieternnien 258 en 259, .Vauvv. 22 Mei. Raming 
ƒ 30,000. b 

Ridderkerk, door het kerkbestuur der Herv. gemeentel: 
het bouwen eener kerk eu catechiseerkuuier voor de wijk 
Bolnes en Slikkerveer. Iul. bij den lioinvkuiidige V. A. 
KuisselMMiiu. te Bidderkerk. Aanw. 22 Mei, te 11 uren 

llanderdag, IT Mei. 
Arnhem, te 1 uur, door deu burgemeester: het onder

houd vau het rivierbad, van 1 Juni '80—31 Mei '83. 
Haarlem, te 2'/, uren. door bet ministerie van water

staat enz., aan bet gebouw van h-'t prov. In-stuur: lo. het 
voortzetten der verin-teling van tic haven op Terschelling. 
Aanw. 22 Mei. Ram. ƒ 15.500; 2o. het verrichten vuu her
stellingen aan de zeewering van het kustlicht te Burger
dam. Aanw. 22 Mei. 

Vrijdag, ttt Mei. 
(iranlngen. te 12 uren. door het ministerie van wa-

terstuat enz., aim het gebouw van bel pmv. Ix-stuur : 1... het 
makeu van plmikbosehtieuiig metst. stujieling enz. langs 
het kanuuliV.nl vau den Kijks-grooten weg vuu Gronin
gen naar Delfzijl. Aunw. 21 Mei. Raming ƒ 15,760. 2o. 
liet leggen van keilx-sü-atiiig met wedei-szijuschc kUnkei-

voet]«ideii oj) den Rijks-gronten weg door het dorp Haren. 
Aanw. 21 Mei. Raming ƒ 6710. 

Heerenveen, te 3 uren. ten gemeentenuize : het bou
wen vuu eene kolenloods, het vergrtMiten van de stokerij 
,-ri bij behoorende werken aan de gasfabriek aldaar. Aunw. 
25 Mei, te 10 uren. 

Katerdag, 19 Mei. 
«chermeer, to 10 uren, door dijkgraaf en heemraden: 

de levering van 150,000 struatsteenen. 
Haarden, door deu gciiicctiuimuiidaut in de2estelling: 

liet maken van een verdedigingswerk bij Maui-st-veen, 
Aanw. 26 Mei, te 1 uur. Raming ./ wi.inm. 

Vteenadag, 1 Juni. 
'••Hage, tc 11 uren, door het ministerie vuu water

staat enz.: tic herstellingen en vernieuwingen uuu de Rijks-
rivierwerkcn op de Boven-. Beneemt- en Nieuwe-Merwi-de, 
niet het éénjarig onderhoud, in 4 psro. Aunw. 21) Mei. 
ltuning resp. ƒ42.910, ƒ17.180, j 38,380 en /̂ HAHSO. 

'•-Hage, te 12 uren, door het ministerie vun water
staat enz.: het maken en stellen vun den ijzeren boven
bouw eener draaibnig. met 2 vaste gedmuten, over de 
Zaan, en van 2 viaducten te Zaandam, ten behoeve van 
den spoorweg Zaanstreek-Kokhuizen. Inl. Iiij den eerst-
•saw, ingenieur te Hoorn. Aunw. 25 eu 26 Mei, te 12 
uren. Kaming ƒ 109,500. 

Honderd U K . S Juni. 
Haarlem, te 2' 1 , uren, d-Mir het ministerie van water

stuut enz,, aan bet gebouw vun het nrov. bestuur: lo. 
het onderhoud van -le werken van het Krabbersgat, Ru
ining ƒ5700; 2o. bet verrichten vai nige werkzaamheden 
ep het eiland l'rk. Raming ƒ5600. Aauw. vun btude 
29 Mei. 

Vrijdag, 4 Juni. 
Ureningen . te 12 uren. door het ministerie vun wa

terstaat enz., aan het gebouw van het prov. lH-stuur: 
bel verrichten vuu eeuige werkzaamheden aan de land
punt Reide. Aanw. 28 Mei. Raming ƒ 1570. 

Mautidng, 3 Juni. 
'•-Hage, te I I 1 / , uren. door het ministerie van water

staat enz. aan bel gebouw van bet prov. bestuur: het 
veranderen vun 2 gedeelten grintweg Ui straatweg vun 
den weg luo|M>iide tliMir het Westland onder de gemeente 
Naaldwijk, en het verbr len vun een gedetdU- tier kliu-
kfibestrating vun den Rijks-gnuiten weg tusschen "s-Hage 
cn de Hoornhriig. Aunw. 3 Juni. Ruming ƒ 15.600. 

Waenodag , (» Juni 
'•-Hagr, le 11 ureu. diMir het ministerie vun water

stuut euz.: lo. het maken van 3 dwui-sknbbeu lungs tien 
linkeniever van de l.ck onder tie gemeente Str.-efkerk. 
Aanw. 5 Juui. Raming ƒ21.600: 2o. het verrichten van 
eenige werken tot iioriualiseeriiig van .Ie Waal Ier 
R.ISSIIIII. Heereiiwuardeii en Vurik. Aunw. 6 Juni. Ru
ining ƒ124,800. 

Waenodag, IH Junl-
'•-Hage, te 12 uren. do-vr liet ministerie van water

staat enz., ten dienste der StuatssiMM.rw.; het leveren en 
verwerken vun ballast en het leggen van s|>oorbun 
wissels en kruisingen op bet gtuslen-iistution in de Studs-
rietlariden te Amsterdam. Iul. bij den eerslaunw. iuge-
NH-ur te Amsterduiii. Aunw. 8 eu 9 Juni. te 11 uren. 
Kaming ƒ116.250. 

'•-Hage, te 12 uren. door het ministerie vun water
staat enz., ten dienste tier Stuatss|Miorwegen : het vol
tooien van tie buitenhaven en het muiten van aansluitmgs-
liazultmureu iu -Ie binnenhaven aan de voormalige Muriue-
sluis te Vlissingen. Inl. bij tien hoofdingenieur, te Mid
delburg eu den ingenieur, te Vlissingen. Aanw. 9 en 10 
Juui. Raming ƒ351 .000. 

AI1QO|) van AaiilR-sifiliniifiL 
VMiisthtiii-n, 1 Mei: lo. het dhejurig onderhoud vun 

den kunstweg Wins l-h..teu-Beet-ta-l'niisis.:he grenzen 
met bnbeb.H.i-eii.le werken: ingek. 6 bilj.. als: 
l i . I'. vuu Buien en I.. B. I.eeuwerk. Nieuwescbuns, ƒ <8(8 
II. S. Timmer en G. W. Boltman, Beerta, « 7280 
II. Smiting cn J. Prins, Klein-1'ls.hu I 6600 
H. Hunugu. Winschoten eu E. II. Kasjiers, 

Kolder w..lrferj.ol.ler. " 5 0 4 ° 
II. Dik en .1. .Nuiuanii, Winsihtiten, I 6635 
IV'. I'imi • eu E. Abbus, Finsterwrdd, - 6620 

2u. de levering van 82 stère riviergrmt en 380 slt-re 
mac-udum; grint: H. Dik cu J. Nuniann, /*523: keislag: 
W. Tun r en E. Abbus. ƒ2800. 

Zaandam, 1 Mei : bet makeu eener afscheiding in het 
westelijk lokaal aau de SCII.M.I van H. J. van Wijk: gegund 
aan M. Stam Mz... voor ƒ 198.76. 

Duiven, 4 Mei: bet bouwen van eenS,woonhuis voor 
h.»dofs: ingek. 5 bilj., als: 
A. Kalis. te Duiven, ƒ 1420. 
.1, 11. Mulder, » Orwesen, . 1293. 
G. Janssen, te Duiven en J. Otten, « Aerdt. » 1172.50 
|{. J. Nusse, » Pat 'deu, i 1160. 
A. Boss, » Durven, » 1125. 

liarlnehem, 4 Mei: le perc het herstellen der huizen, 
keten, sluizen, enz. voor de heemr.iadscbajipen Albleeser-
wuurd c. s.: A. de GiiKit. te Heukelurn. /6O00; 

2e perc. het vernieuwen en herstellen van rijswerken: 
H Trom]., idem, ƒ976: 

3e peiv. het maken van lieruien tegen de binnenzijde 
van d n lliel'dijk: d.-zelfde. ƒ3900: 

4e perc. het maken vuu een lu-nu tegen tl.- binnenzijde 
van den Üiefdijk: dezelfde, /'2500: 

5e perc het makeu van bennen tegen ile'biniienzijde 
van den lliefdijk: ('. vin Gent. te Loenlum. ƒ4000; 

6e perc. bet maken van een IHTIII legen de biiineuzijde 
van tien Bief.hjk: dezelfde, ƒ2900; 

7e [H'ic. het verhoogen en vierkanten van de kruin van 
den hief- en Moerdijk, het herstellen vun zoebruak, enz.: 
II. I'aiiiiekoek. te As|.eren. ƒ S7t«; 

8e perc het verhoogen van de kruin van deu Zuuler-
Juiigodijk: ('. van Es te Herwijneii. ƒ2300; 

9e iiert'. het verhoogen en vierkanten vun de kruin van 
den Zihder-I.iiigeilijk: E. de Drent, ƒ1150; 

10e perc. het vierkanten van de kruin van tien Zunler-
I. nig.-lijk, het dichten van een tSTinsloot en het verhon-
(jeri vuu den biunenb.-rin: A. van der Pias. te Heukeluin, 
J 2.100; 

l le |M>rc het verhoogen en vierkanten vunjle kruin van 
'len Zuider-I.iiigedijk en het lieist.dlen vau zeehrukeu; E. 

Gioot, J 21O0; 
12e perc het verh-wtgen van tie kruin van den Zuider-

l-ingedijk, enz.: M. Titmip. ƒ5200: 
13e iierc. het verhoogen vun de kruin van den Zuider-

I.ingedijk. enz.: J. Sterk, te A.kcl. ƒ1500; 
14e pei-c. het veHioogen van de krom van den Zuider-

lingedijk, het heistellen vau zcebi-ukeu enz.: 0. van BS, 
' 2160. 

Middelburg, 4 Mei: bet bouwen van een steenen 
s'iatieshiisje in den zeedijk vun den polder Zuidvliet; in-
^"kiiineii 4 bilj., als: 
U van Maris, te Kajielle, ƒ 8526 
J. lErugg.-mun, l Hansweert * 8500 
0- l.indenberg, » Werneldirige. • 8475 
A. Koudruine, • Does, • 2625 

Sreda, 6 Mei: het bouwen vun 2 beneden- eu 2 
'xm-n burgerwoningen voor W. G. Janssen iu de Valkcn-
s'raat aldaar: 

lituiii.-rw.-rk ingek. 7 bilj.. als: 
J van Dienderen, te Breda, ƒ 1310 
i Domen, » idem » 1216 

v. d. Akker, » idem • UOfl 
v. d. Akker, » idem " 1068 

•}• H.ekuus. • idem • 1027 
«• Verlegli, - Terheiiden, • 
•V Sclm-nmaker, i Breda, • 888 
. 'iietselvveik ingek. 7 bilj., als: 

A. Verhagen, te Breda, / 1460 
h. Kess.-| s » idem • 1220 

{• A. Mol, » idem •> 1022 
A. Wiercx-Tak, » idem •> 999 

Wien-x, » idem » 995 
'}• v. d. Bei-len, » idem » 8»0 

h ' v. tl. San.Jen, • idem I 880 
, massa ingek. 5 bilj-, als: 
A. Verhagen, te Breda, f 2598.72 

r i ' . Kess,ds, • idem « 2890. 
V v. t|. BUL i Leur, Ê 2380. 
A- Wiercx-Tak, i Breda, . 2126. 

J - A. Mul, » idem * 2007. 

M iHHehetrn , 6 Mei: het dempen van het vaarwater 
langs de Binnenvennc c. a. benevens het aanleggen vun 
riolen, het sloopen van bruggen, het plaatsen van eindbe-
schoeiingen, het aan- en verleggen van diverse bestra
tingen, vaarwaterverbeteringen, een walbeschoeiing met 
bestratingen, in 2 pen, en in massa: 

lo. oplevering 1 Dee. '80 ingek. 7 bilj., als: 
B. de Jong en H. .1. Dopheide, Groningen, ƒ45.000 
J. N. Kruisinga. Blijham en R, Havingu. Winschoten, » 38,730 
P. II Dopheide, Groningen en W. flos, Zuidhmek, " 38,400 
II. J. Kreon en R. Kroon, Groningen, i 37,900 
I. . Brand Dz. en 0. v. d. Plus. Giesendum. » 37,200 
B. H Harkema en S. de Wit. Groningen, » 26,890 
11 Dik en J. Nuruunn. Winschoten. I 36.623 i 

2o. oplevering 1 Mei '81 ingek. 3 bilj.. als: 
W. B. llurkroiu en P. B. Harkema. Warfhiuzen. f 41,990 
G. F. Hazolh-itr en E. G. Huzolhoir. Oude-Pokoln. >• 41.554 
I'. Buvensberg eu J. Kuvcnsberg, WiiLschoten, » 38,500 
gegund min H. Bik en J. Nuinurin. 

Veendam, 5 Mei: het leggen der s|mren cn wissels, 
met de daartoe Whoorende werken, voor de tramlijn 
Zuidbroek—Muntendam—Vecnduin—Wildervank. tot uan 
het Stadskanaal, over eene lengte van ongeveer 13,800 M.; 
ingek. 6 bilj., als: 
H. Tonkens, te Stadskanaal. ƒ21.000 
G. I). van Doorn, " Amsterdum, • 17,429 
W. Bos, » Zuidhreek. « 16,475 
J. Pruinniel, » Wildervank, » 12,498 
J, l'-diuun, » Arnhem, • 
R. Baveiiga, • Winschoten, - 11,460 
gegund. 

/ . « « l l e , 7 Mei: het herstellen der buitengewone win-
terschade aan de Rijkswerken op Schokland; ingekomen 
4 bilj.. als: 
K. Schut, te Kampen, ƒ 8888 
A. vuu Kekem, » Nieuwpoort, » 8187 
Osmman en Reddens, " Kuinre, » 7989 
C'. F. Scidel, " Vollenhove, l 7800 

HellHflant, 7 Mei: de ivpar.ltie vun steenwerk en ver-
den- daartoe beb-Hirenile werkzaauiheden aan deu zeedijk 
van den polder Roksonisse; uungeiiomeii door S. Beznijeri, 
voor ƒ3790. 

• •iderdendam . 7 M.o : het vertiinuieren eu beistellen 
vuu bet woon- eu pakhuis vun A. Knoop hithuis. aldaar, 
onder beheer v;ui den architect H. Wind; ingekomen 8 
biljetten, nis: 
J. K. van Dijk, te Bedum, ƒ 3500 
G. Meerenga, I Ohergum, l 8846 
S. Bergsma, » i-lem l 3050 
T. Ikis. » Bedum, - 2895 
G. Wolthuis, • Idem l 2880 
S. l 'bek » idem * 2772 
K. Ni"»nnan, » idem » 2589 
l{. IWiugu. » Ondenlendain. » 2580 
gegund. 

lirenlngen. 7 Mei: bet vernieuwen van de draaibrug 
te Mnlilelstiim. over het kanaal^van Onderden.lam naar 
l'itliiiizeti; ingek. 9 bilj.. als: 
C Nielan.1, te Wiiilum, ƒ 6995 
A. .1. Ilenuinga, » Bedum, » 6985 
K. Hun/-' Jr., » Assen, i 6737 
J. Klippus, » R'dum, » 6694 
II. .lansen, » Westerwijtwerd, i 6674 
E. Pastoor, B Stedum, » 6585 
.1. H. Pot, >• Idem • 6556 
E. Veldman. » Zeerijp, » 6273 
T. Bos, » Bedum, • 6128 

Middelburg, 7 Mei: het makeu van een paalivgel met 
reu uiting werk voor de suatiesluis van Walcheren, iu deu 
westelijken huvendijk van de buitenhaven teVecre: inge
komen 6 biljetten, als: 
1». Monjé. te Breskens, ƒ 18.000 
J. Eleiibuas, i Bruinisse, -» 16.900 
('. F. vun Fraijeuhnven, * Neuzen, » 15,977 
.1. van deu Hoek. » Middelburg, • 16,600 
Y. Volker. » Dordrecht, » 14.950 
J. vuu den H-iek, » Middelburg, » 14,480 

i'iiriii.-rt-iirfe . 7 |Mei: het bouwen van eene jnistone 
bij tie Nieuwe kerk U> Beemster, on.ler beheer van den 
architect IJ. Bijvoets Gz.; iugek. 11 bilj.. als: 
Pet en De Vries, te Punnereiide, ƒ 2H.990 
P. Vlasman, • Bodegraven. » 28,800 
B. v. d. Wecnleu, - Amsterdam, • 28.235 
B. C. Dnrlas, » idem » 28.107 
ll . van lluuren, » idem » 28,100 
J. Koster, « Wognuin, » 28,000 
J. de Koning, > Kduui. • 28,000 
K. Beuiuer, . Beeinsli-r, H 27.980 
A. Paans, i AmsU-rdam, * 27,800 
W. Westerhof, » Weesn, « 27.724 
D. Scliouteii. o Nibbikswoude, i 27,424 

Heerde. 8 Mei: het bouwen van eeue school voor 150 
leerlingen niet on der wij zeis woning ; ingek. 7 bilj,, uls : 
II. te Have. te lieerde, ƒ 10.732 
11. Braekhule, i apeJdoorn, i 9.879 
S. K. de Bruin, • Epft, « 9,640 
J. van de Bnuik. » Afteldoorn, « 9,440 
II. Mouw Mz., I idem » 8,994 
ii. Dalhuisen, Oene. « B.984 
.1. Wi-steiink, » Epe. n 8,790 
gegund. 

Pepplngawler . 8 Mei: het vertimmeren van den he-
stuuntlen hooÜM'i-g iu woning en veestalIing, door gecom-
Ulilteenleii der Tern «ol sterzijl; ingek. 5 bilj.. als: ƒ2570. 
f 2447. ƒ 2343. ƒ 2297 en. van J. E. vun der Meer. te 
Terzooi. ƒ2150. 

Zaamolag. 8 Mei: bet vernieuwen, herstellen enz. van 
tie dijkswerkeri der polders Margareta. Kleiue-lliliseiis en 
Eendracht; minste inschr. was A. van der Beek , teZaain-
slag. voor ƒ 11.849. 

•udelande. 8 Mei: het vernieuwen en onderhouden 
der dijkswerkeri aau de waterkeering van de watering 
Baarland; minsle inschr. was D. Bolier. te Krabbend ijk.', 
v.ior / 20.587. 

tim-mfuiiri 10 Mei: het bouwen van 2 lokalen uan 
de meisjesschool op den Singel bij de Heerenstraat: inge
komen 2 bilj.. uls: 
.1. (i. van de Geest, te Amersfoort, ƒ 5800 
J. (_'. van Eibergeu. • idem » 5360 

'•-Hagr, 10 Mei: het bouwen van eene woning voorden 
sluiswachter bij de Merweili-keeisluis te Gorincheiu: 
minste inschr. was T. W. Wappsrom, te Gorinchem, voor 

f 5653. 
fiui-iiKuriji», 11 Mei: het ufbrekcu eener liehuizingen 

schuur en wederopbouwen van een nieuwe stctphuizing 
oji de |ilaai-, thans bewoond door Anke Flees; ingekomen 
9 bilj. als: 
E, J. Khjnstra, te Joure, ƒ 11.899 
P. Reisuia, . Mcnaldum. » 10.378 
D. J. Keuning. * L'reterp, » 9.898 
G. Schuufsmu. » Terkaple, » 9,886 
K. vun der Schuaf. » Terhorne, » 9,860 
L. vun der Schuaf, * (up|>enhuizcu, » 9.678 
C. de Vitieg. • Terwispel, • 9.642 
R. A. van der Veen, » idem • 9,485 
A. Boomsma, • Bcrlikum, • 9,897 
gegund. 

tiarlnrhem, 11 Mei: Lo. veniieuwingen cn onderhoud 
der kunstwerken langs het kanaal van Steenenhook; in
gekomen 4 bilj.. als: 
T. Wsppsnm, te Gorinchem. ƒ 4600 
T. R-ioijen, » Hanliukivcld, i 4580 
Q Exulto, « Gorinehein. » 4819 
T. U. de Geus * llaniinksveld, • 4886 

2o. eenig aarde-, rijs-en onderhoudswerk; ingekomen 
8 bill,, als: 
W. II. Swets, te~ Hardinksveld, j 2600 
T. Korcvaur, -• idem » 2500 
G. de llo.ig, • Gorinchem, » 2290 
T. G. de (leus, » llaniinksveld, 2190 
(.'. de Jong, • idem » 2160 
J. Sterk, » Arkel, » 2040 
P. van 't Verlaat, » iianliriksveld, » 1890 
11. Dubbeldam, » Gorinchem, * 1879 

Neuien, 11 Mei: de vernieuwingen en het onderhoud 
tot 80 April '81 vun de aarde-, kram-, rijs- en steen-
glo-iiuigwerken en van het maken van werken tot dijks-
verbetering van den |xdi|cr Nieuwe-Ncuzeu; minste In
schrijver was I). Tholens, te Hoek, voor ƒ 15.796. 

Maarden. 11 Mei : het voltooien der pupillenschool te 
Nicuwcrsluis: minste inschr. was E. Slaap, te Amsterdum, 
vuor ƒ31,990. 

T i l b u r g , 12 Mei: het maken van een klinkerweg van 
het dorp Riel ouder Allen tot aan den Rijksweg under 
Korvel te Tilburg; ingek. 9 bilj., als: 
W. F. Weijers, te Tilburg, ƒ 40,985 
G. W . Metzeis, i Giniiekcn, •• 40,822 
W. h. Schoenmakers, i IJden. » 40,700 
.1. de Beer. » Tilburg, • 40.590 
P. 11. de Bukker, » Empel, •• 40.049 
E. Botermuns, » Cilze, » 38,888 
W. van Eijk, » Tilburg, » 38,000 
.1. van Empel, » idem » 37.969 
I. vun Gaal, » Geldrop, » 37,601 
gegund. 

Utreeht, 12 Mei: het leggen en verleggen van sporen 
en wissels en het maken vun bijkomende werken op de 
slutinns-einplureineriten Oisterwijk en fiilze—Rijen, ten 
behoeve van -len spoorweg Maastricht -Bredufc ingekeineu 
3 bilj., uls: 
A. F. van Beten, te Vught, ƒ 16,480 
G. Goedhart, » Dordrecht, • 16,400 
J. Billen, » Grave, » 16.390 

Hnki i i - I . 12 Mei: het opruimen eener bestaande- en 
het bouwen eener nieuwe brug over de Beneden-hommel; 
ingekomen 4 bil;., als: 
J. de Laat. te St.-Michielsgestel, ƒ 5344.80 
A. Willuert. 1 Bokstel, » 4876.60 
F. van den Berg, * Heeze, » 4559.40 
P. A. Bloem, 1 Bokstel, 1 4283. 

VHage, 12 Mei: lo. de verbouw van het ministerie 
van Waterstaat enz.; ingekomen 16 bilj,. uls; 
W. F. Rausvel-lt. te 's-Buge, ƒ 129.000 
('. Meijeis. idem, • 127.900 
E. van Soest, idem, » 125,700 
(', Alkemu.b- Jr.. te Noordwijk. » 125,500 
W. A. (i. Jansen, te Utrecht, .1 124.480 
E. -Ie Roov, te 's-Hage, » 124,445 
P. VliLsmi'n, te Bodegraven, -> 123.980 
A. Stigter. te 's-lluge, « 123.000 
E. .1. vun deiiSteenhtivenetiCo,, te Amsterdum, » 119.635 
.[. vun der Vlugt Jr.. te Donlrecht. 119.500 
W. 1'. Teeuwisst., te 's-Hage, » 117.990 
I'll. Verbruggeii. te Wu.ldiiiksveeii. » 117.771 
II Wienl-iven. te Schiedam, I 117.000 
A. C. Vink. te Utrecht, » 116.930 
('. .1. vau Vliet, te Oudshooni, •> 116.743 
.1. ( ' . Tom en II. v. Bergen Henegouwen, 's-Hage, » 111.774 

2o. de heistellingen en vernieuwingen aan de Rijks-
rivier werken op den Geldei-sche-IJsel. met het tV-njarig 
onderhoud, in 3 perc: perc. 1 ingek. 3 bilj., als: 
R. A. van den Bergh, te Punneideiu ƒ 15.948 
J. II. Boijink, • idem * 15.687 
F. E. T-'rwuidt » idem » 15,120 

|M-ti'. 2 ingek. 2 bilj.. uls: 
R. A. vau den Bergh, te Puimerden, ƒ 16.914 
P. E. Terwindt, • idem » 16,730 

perc. 3 ingek. 3 bilj., als: 
Th. A. Terwindt. te Pannenlen, ƒ 17,870 
F. E. Terwindt, » idem • 17,360 
D. Sul. • Kampen, • 16.760 

8 0 . -Ie heistellingen en vernieuwingen uan de Rijksriviei-
werken op .1.- Uo ven-Maas, mot bet éénjarig ondei boud, 
in 5 |H'rc: jierc. I ingek. 7 bilj. als: 
.1. Billen. te Grave, / 11.570 
H. ruuuels, ., Maastricht, •> 10.593 
II. Voets, » Al.len-Evck (llelgiél, . 10,250 
.[. Gozé, » Muustric'ht, » 10.160 
,1. ('ortenraad, » Meersen, » 10.149 
G. Struatiuan. » I.iiine, » 9,776 
.1. Boileuu, » Wcssem, » 9,710 

[••re. 2 iugek. 3 bilj.. als: 
II. Voets. te Alden-Evck, ƒ 10,900 
.1. Billen, • Grave, » 10,7:10 
G. Straatman, » Liune, » 9,840 

perc. 3 ingek. 2 bilj., als: 
O. Straatman, » I.inne, f 7936 
J. Billen, te Grave, s 6800 

pen-. 4 iugek. 5 bilj., als: 
J. II. Iloijinck. te Pannenlen, ƒ 15,640 
K. A. van deu Bergh, 1 idem * 16.442 
A. Kooiiens. > Nederhemert, • 14,999 
J. (lillen, » Grave, • 14,406 
J. vun Boften, . Dreiimel, • 14J249 

[NTC 5 ingek. 5 bilj., als: 
G. dc Hoog. te Gorinchem, ƒ 23.500 
J. Billen. » Grave, » 22.290 
.1. vun Hnften, » Dreumel, * 21.491 
E. Volker Az., • Sliedrecht, * 20,877 
A. Rooijens. » Nederhemert, •• 20.555 

4o. het makeu van werken tot uitbreiding vau het 
station Zwolle: ingek. 4 bilj., als: 
G. Dekker. te Dordrecht, ƒ 333,400 
B. A. Wiegerink, • Gmenloo, » 316,500 
II. T. Wiegerink, » idem 293,879 
.1. de Klerk. » Werkendam. » 289.000 

5o. het maken van eene verhoogde los- en la-ling|iluats 
met veejiark, van eene verhoogde koli-nstelling. van den on
derbouw eener giiMite thuaischijf. van bestratingellen ver-
-lere bijkomende Werken Oji net goedereustation in tie 
Studsrietlumleii te Amsterdam, ten behoeve van den 
s)MK>rweg Nieuwediep—Amsterdam; ingek, 18 bilj.. uls: 
h. Volker, te Dtirihvcht, ƒ 74.600 
\. 1'. Vink. « Utrecht, » 70,229 

E. Vlasuiau, » Amstenlam, * 69.420 
E. S. Revnier. » Rottenlam. » 69.168 
J. van de Nadort. » Strijen, 1 68,B9f> 
h. li', vuu Dartelen, 1 Amsterdam, > 68,746 
.1. Koster. • idem - 68,200 
('. J. Muks Jz., t idern * 67.400 
W. Westerhof, » Weesp, • 67.210 
A. Kramers, * Amsterdam, * 67.000 
B. lenss, » idem l 66.950 
.1. J. Boekholts. » idem - 66.586 
t'. Bos, 11 Haarlemmermeer.» 65.766 
C. Bos Az., ' Dordrecht, » 64800 
A. van Zeist, • Rotterdam, » 64,447 
M. heutekom, » Amsterdum. • 64,000 
A. 1 [el-en. Amsterdam en I'. vun Essen, tellout-

njk-cn-l\ilaneri, » 62.600 
P. Rijudeis, te Valkenswaar-d, 1 62,360 

Zlerlkxee. 12 Mei: eenige vernieuwingen euz. aan de 
gelHiuwen en andere werken der gemeente; minste in
schrijvers waren ; 

pers. 1, E. Geers. ƒ2315: 
• 2, J. van der Linden, / 760; 

» 8. J. van Dijke, ƒ 1175; 
« 4. M. van llmiten. f 761; 
- 5, B. Besuans, ƒ780; 

6. <*. J. Elsevier, ƒ 294; 
7, M. vun Bonten, ƒ 891; 

rtels, /1710. 
Amsterdam. 12 Mei: voor de onderscheidene leveringen 

8, J. Buitel: 

-Ie directie der Marine te Willemsoord 
minste inschrijvers: 

eiken bulken (ingek. biljetten 4): H. Ketjen, Zutphen, 
ƒ 7794; 

wagenschot f6>: Wed. J. Mats, Zaandam, ƒ 1891.20; 
dennen masten (2): J. J. Clausen Jr. & Co., Amsterdum, 

ƒ 5208; 
N-x'tdsche houtwaren (4): A. VosRz., Helder, ƒ 182fi.5i>; 
grenen ribben (8): Gebr. Jarizcn, Nieuwediep, ƒ982.50; 
VUien delen (9): A. Brand, Helder, en Geor. Janzen, 

heiden ƒ 1570; 
deunen delen (7): A. Vos Rz., ƒ 806; 
ie|M-n- en esschciihntit (2): A. Brand, ƒ 1950; 
gemaakt ijzerwerk (6): D. S. M. Kulker, Amsterdam. 

ƒ 6877.56; 
m-Miliouten (7): Gobr. Doppler. Maastricht, ƒ 534.75; 
gegoten ijzerwerk (6>: T. C. (lovers. Helder, ƒ 557.40; 
k . i u liluileii en pij|>eii (9): 11. dc Heus en Zn., Rot-

tenlui.i , / 12,990.41; 
idem in staven cn draad (6>: R. S. Stokvis eu Zn., idem, 

ƒ 1138,27: 
versmelten van koper tot staven (4): B. J. Nijkerk, Am

stenlam. ƒ 343. 
koperen spijkers enz. (4): Simons en Stuve, idem. 

ƒ 1762.95. 
tin (4): B. J. Nijkerk, ƒ 2757 ; 
blik (3): R. S. Stokvis en Zn., ƒ 698.75; 
link (6): B. J. Nijkerk, ƒ 1530; 
kruriierijeii («>: f. C. Govers, f 4905.82; 
gereedschappen (6): dezelfde, f 4191,75: 
vylen (6): P. Kcmjien, Rotterdam, ƒ 1496.10; 

marhinekamerbehoerten(5>: Meijes en H-iweler. Arnster-
dam, ƒ 2893.44; 

afval van katoenen garens (5): S, Schellinger. Helder, 
ƒ 2 1 2 0 ; 

guscoke (6): I). Iluiidsinu en S. Schellinger, Idem, bei
den ƒ 1845; 

schaalkolen (4): W. Hoven en Zn.. Rotterdam, ƒ14.000; 
smeekolen(2): B. Hagedoorn eu Zn., Auistenlum, ƒ 1980; 
houtskolen (4): S. Schellinger. Beider, f 1120; 
dubbel of huidjiapier (3): Vun Gelder eu Zonen, Am

sterdam, ƒ 1025; 
pek (2): Straver en Co.. Goudu. ƒ 710; 
ki'telbekl lingvilt (3). A, M. Ruijs. Rotterdam ƒ 425. 
dekglazen, inthurilbberringen enz. (2): G. II. v. Ih-ngeleii 

Co., Rotterdam, ƒ812.50. 
dakleieii ,7); S, Schel linger, Helder, ƒ1800. 
kalk. zand en schelpen(4): (Sebr. Monnnaii. Hel-ler, ƒ920.50. 
bramzeil-, ever- en licht zoild-iek I2J: Simon Planteijdt, 

Knimmenie. ƒ 16.040. 
idem (2): dezelfde, ƒ15.845. 
graiivvdoek (5): Kaais Svjiesteijn Jr., i-lem. ƒ 10.038.72. 
draad-, kuil- en zeildoek Ï4r. Siui-.n Plan(--i|-lt f ;tl.r>;,.V:w>. 
ideiu (3): P. 11. Kaais Sv[^-steiju. ƒ 30,970. 
idem (5): D. Van Eeitdeii en Zii.. idi-m. ƒ 29.868.40. 
vlugge.l-K.-k, (3): Vun Hurtmp en Zn.. Leiden. / 1929.50. 
zeilgun-n (2): J. Un-laar Pz . Oooda, J 691.65. 
duigen en liodeiiistukkeii. (81: I. W. 11. Wijntjes, Amster

dam, ƒ2000. 
brandspuitslangeri enz. (4): Peck cn Co. idem. ƒ 1102.50. 
kouimuliewaut (ijzerwerk) i4r. S. Schellinger, ƒ 686.76. 
idem (koper- en blikwerk),r,): .1. H. Wei.s. helft, ƒ IOOH.23. 
U e i n . 13 Mei: het vijfjarig onderhoud van de verbe

terde wegen on.ler de gemeenten he Lier c s.; ingek. 5 
biljetten, als: 
P. Verbriiggen, te Waddiiiksveen, ƒ 24.980 
G. L. N. van deu Drift. Sciuplujd | 20.590 
L. den Hoed, 11 Hof-van-helft, .. 19,745 
W. A . van Rijn, « Ztielerwou-le, » I9.4-W 
L de Ikir. » Vrijenban, » 18,480 

Haarlem . 13 Mei: lo. het driejarig onderhoud van bet 
Tienhovenschc kanaal 111 Gooiland: minste ins.hr. was .1. 
Streefkerk, te Nieuw-L.M.s.lr.tlit. voor ƒ475 per jaar. 

2o, hel herstellen en verbeteren van -Ie Kijkszeewerken 
..[.Marken; minste inschr. was C. t Hoen. te Nieuweii-
dain. voor ƒ18,400. 

Haarlem. 13 Mei ; le perc. uitbreken en bestraten van 
den puinweg iu liet Kenaupark: ingek. 4 bilj., uls: 
J. Haas t. te Katwijk u/Zee, ƒ 4400 
.1. A . Itiasvuld, * Haarlem. » 4200 
«' Ikis, » Haart meruieer, 4028 
V. van S-K-SI. Mijdrecht, » 3880 

2e [«ere. GriMite Markt en Houtstr.nl: leggen van tnit-
toiibanden en het maken van trottoirs; ingek. 6 bilj.. als: 
J. A. Raasveltl, te Haarlem, ƒ 1050 
Meijer en llijseririck, » idem • 900 
.1. Hartvcldt, . idem • 886 
C. van Siest, .. Mijdrecht, * 880 
L Subelis. , Haarlem, • 820 

3e pen. lialjuwslaun : het maken van een riool; ingek. 
4 bilj., als: 
C. van Soest, te Mijdrecht. ƒ 640 
J. A . Kuusvold, » Haarlem, » 600 
P. C. Groeniugs, » idem > 577 
Meijer eu llliseriiick, » idem * 545 

la-iti 13 Mei: het maken vun een al'sluitdum, ter Innig te 
van 26.90 M. boven A l ' , door -Ie < hide-Maas; ingek. 7 bilj., als: 
J. J-Mjsten. te Wess j 63:13 
P II. ('remei-s, n Maas brac. ht, » 6110 
tb Smette, • Maaseyck, • 6500 
F. van Wylick, » Luik. „ 5385 
.1. B-iileau.' • Wessein, .1 5250 
J. Billen, » Grave. 1 4990 

l biljet van II. Voets. te Aldeneyck. 11 j 5500, als niet 
nnderti-okond. Wal vuu onwaarde. 

Voorl-Mipig gegund. 
Vlanen. 13 Mei: a. het maken van velschillende aarde

werken lange de Lek -en Noorder-Lingedijken, in 7 perc; 
minste inschrijvers waren: 

le [M-re. A . KiHtijman. te Eeksmond, ƒ 160. 
2e » 11. van Os. te Ufidain , ƒ 770. 
3e » G. van Bezooijen, te Leksmorid, ƒ 1510. 
4e » J. van Geilen, te Viaiien. ƒ946. 
6e 1 L. Kroiiwel. idem. ƒ 1830. 
6e <• B. Paiuiekoek. tc ASJHIVII. ƒ2190. 
7e » E. de Groot, te Heukelurn, ƒ 1400. 
b. het leveren en vervoeren van grint, iu 14 |x-iv.: 
le perc 1). liltenlsigaard. te Ameide, ƒ 1.73. 
2e 0 A. van Lun, te Schoonhoven, ƒ 1.67. 
3e •• G. vun Ruigelenstein. te Meerkerk, ƒ 1.90. 
4e » II. vuu den Hoogen, te Schalkwijk, ƒ 1.90. 
6c • Dezelfde, ƒ 2.15. 
6e • B. deu Breejeii Tz„ te Hardinksveld. ƒ 1.80. 
7e » Dezelfde, ƒ1.57. 
8.' • W. de Wltt, te Eeksmond. ƒ 0,17. 
9e 1 I L B-M'ir, Idem, ƒ 0.47. 
10e 1 W. van Withuizen, te Viunen. ƒ0.39. 
l i e * X. en L. krouwel. idem. ƒ 0.44. 
12e ' G. Peek Dz. en A. Struveis. te Hugestein. ƒ 0.54 
13e • H. hmriekiH'k, te AsiH-ren. ƒ0 .28. 
14e J.J.Tramp, le Heukelurn. ƒ 0.28; alles per M 1 . 
Nleuu-Lekkerland. 13 Mei: liet bouwen vuu eeu 

kajui.ial pakhuis aldaar, onder beheer van deu architect 
A. den BOOT Az.; iugek. 19 bilj., als: 
11. Blanken, Rottenlam ƒ 25.300 
A. J. Stal. idem » 24.M64 
0. II. Lodder cn O. Bijl. Bendrik-ldo-Aiubacht. I 23.800 
B. Drager Borchers, Rotterdam, 28.800 
G. Neven. Lekkerkerk. » 23.500 
Smit en Muijssoii. Rotterdam, 1 23.428 
A. van -lei Wal. I.ekkerkcrk, » 23.410 
J. Smit VII, Sleeuwijk, 2L'.<7ii 
A. Veth Az„ nujamdreeht, 21.700 
J. dc Vries en Co., Dordrecht, » 21,440 
J. van der Na-lort, Strijen. » 21,188 
.1. van -lei Vlugt. Donlrecht, » 20,750 
A. 11. D. Wepsier. Krim|«-n ad Lek, » 20,145 
W. Pruilt. Lekkerkerk. 19,823 
1'. van der Weiden, Krimpen a,d 1 18,848 
IL van Zoest, Lekkerkerk, 1 18,470 
G. Neven Jz.. idem •< 18,300 
Qebr. Stuiver, idem » 18,170 
G. II. Huberts eu Co.. Pa pond recht, » 17,492 

Zn H e n , 14 Mei : het sl.-clit.-n der vestingwerken ten 
noorden van den Spoorweg in verband met de te makeu 
haven enz.; iugek. 6 bilj., als: 
W. M. Nijcncs, te Arnhem, J 16.379 
L. Brouwer, » Gouda, * 15,300 
K. Blocker, 1 Zutfen, 1 14.274 
('. Streefkerk. > Ameide, 13.450 
11. J. Ihnjtink, * Zutfen, » 12.979 
W. J. van der Haar, » Wilp, » 11,797 
Raming 13.200 

Arnhem. 14 Mei: het bouwen eener liavemneestt-rs-
wouing bij de Apcltloorusche draaibrug: minste inschr. 
was II. Mouw, le Apel-l-Miru, voor ƒ 4647-

Haarlem, 14 Mei: de bouw van 10 woonhuizen op het 
exercitieveld aan den Sch-Mttersingel aldaar; ingekomen 
V bilj., als: 

aunneemsoui en voor eventuele 
wijziging vau deu 

kelder-aanleg 
volgens tarief. 

P. Rings Jr., Zantpoort, ƒ 76.830. ƒ 600 
B. F. Montz. amsterdam, 71.200.40 2000 
.1. B. Lasschuit Haarlem. 64.949. 1300 
J. v. Halteren, Amsterdam, 64.444. 2222 
11. vau Es, Haarlem. 63,686. 1479 
M. Mulder, liriua W'. M. 

Mulder. Haarlem, 63,636. 450.73 
.1. Verkoren. Verschoten. 61,324. 2400 
J. A. Raasveltl Jr.. Haarlem, Öl.lXrO. 1100 
Jb. Kieviet, Haarlem, 58,700. 

Vervolg der Uericta en Medi*dtylingen7~ 
B I N N E N L A N D . 

Leeuwarden. Door hel provinciaal bestuur van 
Friesland is den 4den Mei j l . aanbesteed liet tuakeri 
van een kanaal Dr Micuwe Zwemmer, hing ruim 
3H00 meter. Htit zal een diepte bekonwn van 2 a> 
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 15 Mei 4880. 

2.6 M . beneden Fr . zomerpeil, eene Uxlemsbreedte 
van 25 it 30 M . met glooiingen van 2 op 1. Dit 
kanaal heeft ten doel, het boezemwater in eene veel 
kortere richting naar de Nieuwe-Zijlen te doen af-
stroomen. 

Merkwaardig mag worden genoemd, dat de Pro
vinciale Staten eerst 26 November 11. definitief tot 
de uitvoering van dit werk besloten. Alle opnemin
gen en ojnnetingen op het terrein moesten toen nog 
geschieden, de juiste richting nog worden vastge
steld. Thans, nauwlijks 5 maanden later, is tic 
onteigening in der minne, waarbij men met een 
groot aantal huurders en eigenaren tc handelen bad 
en waarbij onderscheiden rechterlijke machtigingen 
enz. moesten worden verleend, niet alleen geheel 
afgeloopen, maar alle overeenkomsten zijn in forma 
met de onteigenden gesloten en , naar men w i l , 
zijn ook de verschuldigde bedingen reeds aan hen 
voldaan. 

Tevergeefs zal men wellicht in den laatsten tijd 
in Nederland een werk van algemeen nut kunnen 
noemen, waarvan alle voorbereidende werkzaamhe
den, moerendi-els nog in een ongunstig jaargetijde, 
met zooveel spoed cu voortvarendheid zijn ten einde 
gebracht. 

Utrecht. Den 8ston Mei had in 't Gebouw voor 
Kunsten en Wetenschappen eene samenkomst plaats, 
om den meermalen besproken aankoop van het Park 
Tivoli tot eene oplossing te brengen. Behalve de 
koopsom ad f 185,000 werd / 15,(HM) voor overne
ming van deu inventaris, f 5000 voor dadelijke her
stellingen en f 3000 voor kasgeld, en alzoo te za-
men / 208,000 noodig geoordeeld, terwijl men de 
hoop koesterde, dat tic twee hypotheken, te zamen 
groot f 118,000, daarin gevestigd zouden kunnen 
blijven. De zaak kwam hierop neder, om eene lee
ning van f 90,000 te sluiten, welk plan der Com
missie werd goedgekeurd onder bepaling, dat men 
deze soin door aandeelen van f 500 trachten zal te 
bekomen. 

De wijze van exploitatie, waaromtrent drie denk
beelden door de Commissie aangegeven en door be
cijferingen toegelicht waren, zal nader door aandeel
houders worden vastgesteld. 

'S-Hertogenbosch. Burgemeester en Wethou
ders heblien aan de leden van den Baad toegezon
den de memorie van antwoord op het verslag der 
commissie van rapporteur over het ontwerp tol in
poldering der stad. lu den aanhef geven Burge
meester en Wethouders twee redenen aan, waarom 
de uitvoering van het werk niet langer mag worden 
uitgesteld, eu wel 1°. omdat de bevolking der stad 
niet vermeerdert, hetgeen zij voor eeu goed deel aan 
de herhaalde overstroomingen toeschrijven, 2°. om 
de ongunstige verhouding waarin tie stad, zoo zij 
niet spoedig wordt ingepolderd, in het groote wa-
terachap tot ter betering van het noordoostelijk deel 
der provincie komen zal. Op de gemaakte beden-
kmgeo wordt toegegeven, om de benoeming van een 
ingenieur niet aan de orde te stellen, vóórdat om
trent de uitvoering van het werk zal zijn l>eslist, 
en eveneens aan den wensch om van de te nemen 
beslissing omtrent de inpoldering het stichten van 
een vast stoomwerktuig los te maken, teneinde tot 
uitwerping van het kwelwater eerst de proef te ne
men met locomobilen. Toorts wordt ontraden om 
de Putti l l Ui Sluis waterkeerend te nuvken; bet Ge
meentebestuur betoogt de wenschelijkheid om eene 
nieuwe sluis aau de Kolkbrug te bouwen. 

De kosten behooren, naar de meening van het 
Gemeentebestuur, door eene geldleening te worden 
gedekt. 

G r o n i n g e n . Den Baten dezer is dedriejaailijk-
sche tenttxiualelling van schilderijen van levende Ne
derlandsche meesters, vanwege het Genootschap Pi'c-
tura, geopend. In de lokalen van de academie 
Minervit vindt men 205 schilderijen, waaronder ka
pitale werken, zoodat de tentoonstelling als wèl ge
slaagd mag beschouwd worden. 

M i d d e l b u r g . In de Maandag II. gehouden zit
ting van den Gemeenteraad is in druk overgelegd 
het in de vorige vergadering ingekomen schriftelijk 
rap[K»rt der commissie, in wier handen was gesteld 
het voorstel der heeren Wolterbeek, Van Bagge Sc C"., 
tot verlenging van de concessie der gasfabriek en 
tegen minderen prijs. 

De Baad heeft besloten Burgemeester en Wethou
ders te machtigen oin i o . , bijgestaan door de com
missie, de vei-scbillende cijfers aan een deskundig 
onderzoek te onderwerpen, en 2o. deskundigen te 
hooren omtrent zoodanige andere punten als zij dien
stig zullen oordeelen, ter beantwoording van de 
vraag, of bet wenschelijk i s , het verzoek van ge
noemde firma in tc willigen, dan wel om tot open
bare uitbestetling of eigen exploitatie over te gaan. 

— Eenige sectie-ingenieurs der Maatschap|iij tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen veranderen van 
standplaats, zooals reeds in het voorgaande nommer 
werd opgegeven: de ingenieur Jhr. W . Iloeull't ver
krijgt het beheer over de lijnen Botterdam—Breda 
en Zwaluwe—Zevenbergen , ter standplaats Botter
dam; tie ingenieur C. W . P. Mieling treedt met 
15 Juni op als sect ie-ingenieur en district s-iiis|»eciciir 
van de lijn lïosendaal— Vlissingen, ter standplaats 
Bergen-op-Zoom, en de ingenieur L . J . de Sonnaville 
vertrekt naar Groningen om de dienst over te ne
men van den ingenieur W . Hoeutït. In verband 
met deze regeling wordt het beheer over de lijn 
Bokstel—Breda gerekend te behooren tot tien werk
kring van den ingenieur F . G. 11. A . Sassen , te 
's-Bosch. 

De fiinetiên van sectie-ingenieur te Groningen 
zullen voorloopig vervuld worden door den heer W . 
J. Klerk de Keus, technisch ambtenaar tier voor
noemde Maatschappij. 

— Volgens tren bericht, opgenomen in de Mid-
delburgsche Courant, zal, met het oog op tie overname 
van de lijnen tier Grand Central Delge, het ma
terieel der F xploit at ie-maat schappij worden uitgebreid. 
Eenige nieuwe locomotieven zijn reikis besteld. 

Ofschoon oorspronkelijk het plan bestond de Pul -
iiiamwestauratie-rijluigen reed» met den aanvang van 

den zomerdienst up de lijn Vlissingen—Venloo in dienst 
te stellen, zal dit waarschijnlijk eerst iet» later kun
nen plaats hebben, 

Haarlem. Den 8sten Mei is de eerste vergade
ring gehouden door den Raad van het Museum van 
Kunstnijverheid, waarin het ontwerp-reglement be
sproken en, behoudens enkele wijzigingen, bekrach
tigd werd. 

Leiden. De hoogleeraar Rijke heeft het rap]>ort 
publiek gemaakt omtrent het hem door het Gemeente
bestuur opgedragen onderzoek naar de lichtsterkte 
van het gas. Wij ontleenen daaraan dat het lieht-
vermogen in Januari gemiddeld 13.37, in Februari 
14.47 en in Maart 14.79 bedroeg. De eenheid, 
waarin deze waarden zijn uitgedrukt, is liet licht 
dat men verkrijgt van eene s |«nnaro t ikuars , die 
120 Eng. grein per uur verbrandt en waarvan 0 
in het Eng. pond gaan. De photometer, waarmee 
is waargenomen, is een zoogenaamde Lethby-llun-
sensche photometer. Daar de door den hoogleraar 
gebezigde toestellen eene rechtstreeksche vergelijking 
toelaten met de uitkomsten van die, welke te Lon
den vanwege den Metropolitan Haard of Works 
verkregen worden, komt men tot de conclusie, dat 
de gemiddelde waaide van het licht vermogen daar 
sterker is. De kleinste gemiddelde waarde Jer Gas
light Sr Coke-Compang was 10.6 en de grootste 
17.G. Met Cannel-gas was verkregen 21.4. Wan
neer men nu in het oog houdt, dat het Engel
sche Parlement aan elke gasmaatschappij , welke al
daar wonlt opgericht, de verplichting opegt, dat 
het lichtverinogen van het gas tenminste 10 kaar
sen moet zijn, zoo is het niet te verwonderen, dat 
de lichtsterkte daar over het algemeen beter is dan 
hier. Echter blijkt uit eene door den hoopleeraat 
afgelegde verklaring, dat terwijl op zekere plaats 
alhier de lichtsterkte 14.4 WILS, dc photometer aan 
de gasfabriek 4 kaarsen meer aanwees. 

— Door de Commissie van Financiën wordt voor
gesteld, het zuiver overschot of batig snllo, dat 
volgens de rekening van de stedelijke gasfabriek al
hier ƒ 70,172.30' / , Itedraagt, te storten in de ge
meentekas. 

Tiel. De Gemeenteraad heeft aan den giproji-c-
teerden sloom-trauiweg van hier naar Kui lmburg , 
gedurende vijftig jaren, een rentegarantie van / 500 
's jaars verleend. In den Raad werd door dan heer 
Pijnacker Hordijk medegedeeld , dat tot hetzeïde doel 
zou worden bijgedragen door de gemeenten Iteusicbein 
voor f 700 en Buren voor / 3011 's jaars, terwijl 
door Kuilenburg eu Zoelen geen linancieelen steun 
was toegezegd. 

Nieuwekerk a/d IJssel. Verschillen Ie stecn-
fabrikaiiten aan den llollandschen Usel liebben in 
het afgeloopen jaar, tengevolge van de buixnsporig 
hooge prijzen van de Groninger turf, proeven ge
nomen om hunne ovens met steenkolen te stoken. 
Die proeven zijn goed gedaagd, zoodat de fabrikanten 
thans de steenkolen met scheepsladingen doen aan
voeren en het gebruik van turf veel vermindert. 

U I T K E E R I N G E N . 

— De Duinwater-maatschappij te Amsterdam hield 
de 29ste algemeene vergadering en stelde het divi
dend vast op ƒ 2 0 . 1 0 per aandeel van ƒ 2 4 0 en 
ƒ 1 3 . 0 5 per aandeel van f 120. 

— Het dividend tier Nederlandsche Bank over 
1879/80 weitl op ƒ 1 6 6 per aandeel van ƒ 1 0 0 0 
vastgesteld. 

A D V E R T E N T I É N 
bestemd voor De Opmerker gelieve men, tor voor
koming vnn oponthoud, te adresseeren aan tie 

n e cl actio 
van genoemd Weekblad. 

T o t V i - i i « l i t ; - - ; i v t n i i » n«» i r<»n u r o n 

worden adve r t en t i én voor liet eerstvolgend nom
mer aangenomen. 

Advertentién. 
M A A T S C H A P P I J 

REVOKDERING DEK HOUWKUNST. 
Den Leden wonlt berigt dat de JAARLIJK

SCHE A L G E M E E N E VERGADERING /al 
gebonden worden op Woensdag 20 dtter, des 
avonds ten « > , uur en de A L G E M E E N E BIJ
EENKOMST op Donderdag '27 dezer, des voor
middags ten 10 uur, beiden te Amsterdam, in het 
lokaal van het Kon. Zoölogisch Genootschap 
N a t u r a A r t i s M a g i s t r a in de Plantage. 

Namens liet Bestuur, 
C. M U I J S K E N , Voorzitter. 
T. S A N D E R S , Secretaris. r M O Z A Ï E K -

A R K E T V L O E R E N 
en verglaaade gefigureerde Te

gels, voor Muren en Decoratie. 
DE L I N T & O . , Haringvliet 7, liotterdam. 

SCHALKWIJK & PE:\NI\K. 
Rotterdam, Wijnstraat 17. 

Technisch-Scheikundige onderzoekingen. 
Scheikundig en mechanisch onderzoek van 

bouwmaterialen. 
Agentschap voor Nederland van de toestellen voor 

Cementbeproeving van Dr. Wst. MICIIAeLIS. 
Onderzoek van water eu adviezen voor het bruik 

baar maken van verontreinigd water voor tech 
nische doeleinden en bet voorkomen van ke
telsteenvorming. 

Aanbesteding. 
H E T BESTUUR DER V E R E E N I G I N G V A N D E N 

H . VINCENTJUS V A N P A U L O te Amsterdam , is 
voornemens op Vrijdag den 21 Mei, des namiddags 
ten 1 ure, in het lokaal »/iet Vosje" aan het llokin 
aldaar aan te besteden: 

Den opbouw van de Scholen met Direc
teurs- en Onderwijzerswoning, aan 
de Stadhouderskade te Amsterdam. 

De bestekken zijn op franco aanvrage a f 1 ver
krijgbaar bij tien Boekhandelaar .1. S. DE H A A S , 
Paleisstraat te Amsterdam, en liggen met de tee
keningen ter inzage in »hct Vosje" en ten kantore 
des Bouwmeestei-s A . C. B L E U S , O. Z. Voorburg
wal 2 2 6 , bij wien dagelijks inlichtingen zijn te l« -
komen van 10 tot 12 uur, voormiddags. 

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 oer gemeente ARNHKH a l l 

Donderdag '27 Mei 1KS0 , des namiddags I u u r , in 
het openbaar ten Gemeentehuize aanbesteden! 

Het ONDERHOUD van het Rivierbad, 
van 1 Junij 1880 tot 31 Mei 1883. 

Aanwijzing Donderdag '20 Mei e. k . . 's voorm. 
10 uur, op het bureau der Publieke Werken: be
stekkeu tegen betaling ter Secretarie verkrijgbaar. 

VAN RIETSCHOTEN & IIOLWENS. 
Wijnstraat Rotterdam. 

R O B E Y & COMP'S V E R T I C A L E STOOM
MACHINES met of zonder S T O O M K E T E L , 
steeds voorradig. 

Wij gaiauileeren deze, als zijnde de beste in hunne 
soort, tegen concurreerende prijzen. 
Geïllustreerde prijscourant wordt op aanvraag 

toegezonden. 

B. HOLSBOER, te Arnhem. 
I M J N . Z i l v e r e n M e d a i l l e v o o r W a t r - r -

(IHM-I lINt r i l IIK'II I t ' l l . 

l » i ? B . H o o K M t e o n d e r M e h e l d l n a ; v o o r W a 
t e r p a n - e n H o e k i n r r t - l i m t r u w e n t e n . 

Voorts: E Q U E R B E S , B A K E N S , M E E T K E T T I N -
G E N , P A S S E B D O O / E N , enz. enz. 

LOUIS GOFFIN & CIE. 
R U E 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 I J E N G R O E V E N . 

LEDEREN DRIJFRIEMEN 
I n a l l e a f m e t i n g e n , geheel bewerkt volgens 
Engelsche methode. 

A L E X . A D A M , 
Delft. Fahr. van Leder en Drijfriemen. 

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 , enz., alsmede I I E K L E E D I N U 
van M U R E N . T E G E L S voor B L O E M B A K K E N en 
P A N E E L W E R K enz. 

Uitsluitend Agentschap van Haw & C". 
voor Nederland en deszelfs Koloniën 

G r . nj. O O R , 
F i r m a A u X T . D E W I L D , 

Scheepmakershaven A'", (i'2 en Jujferstraat JV". 50, 

R O T T E R D A M . 

j V l j j o m o o i i D e p o t 
D E R 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 
V A N 

SAXÜiVCiK.. TE FEIGXIES. F I H J k . 
Z I L V E R E N ' M E D A I L L E 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 PARUS. 
Teekeningen en Prijscourant zijn tc bevragen bij 

J . J . S A N D , Wijnhaven 76 Rotterdam, alwaarook 
verkrijgbaar: Vei-schillende soorten van goedkoope 
T E G E L S en TROTTOIRSTEENEN (genre 
Sarreguemines). 

WINDISCH KN KUNZKS 
STKEN VORMMACHINES. 

le Prijs. Intern. Wedstrijd. 1879. Arnhem. 
Sirenen, door WlNDlscil EN KUNZE'S steen

vormmachine gevormd. hebben aau de Steen
fabrieken der HU. C. C. W ELI NOU, Velp; E. 
VAN H O L S T , S1.EI.ISTEU KN Wol.TEIlSO.M ™ 
J . VEKWAAI.IEN Dz. en Co . , allen te Arnhem 
en R. VAN WIJK, Beteren, met het gunstigst 
gevolg de droog- en bakproel' ondergaan. Inlichtin
gen geelt gaarne de Hoofdagent voor Nederland. 

LOUIS N A G E L . Arnhem. 

Vijftiende Jaargang. N*. 21. Zaterdag 22 Mei 1880. 

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 OosMndiê 

W. Hoven en Zoon, liotterdam, 
bij wien bijzonderheden en prijsopgaven verkrijg
baar zijn. 

H. & J. SUYVER. 
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 alle bakende t j a * 
en reparation aan bestaande K E T E L S worden in 
den korist mogelijken tijd geleverd en uitgevoerd. 

Voor den meestbiedende te koop: 
ecu C o m p l e e t E x e m p l a a r v a n A L d e W e r 
k e n , uitgegeven door het Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs. 

Oiïertes worden ingewacht, franco , bij den Boek
handelaar I>. G. DE V E V M E S T D A G I I , te Vlissingen. 

Verkrijgbaar greleld bij L . V A N I1AKKENES & C"., 

B(iiKÏ\l)IGE BlJDRiGEN, 
uitgegeven door de Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst, onder redactie van C. M U I J S K E N , T. 
S A N D E R S en N . R E D E K E R B I S D O M , 2 5 " 1 deel, 
i ' -11iK. 

INHOUD i Over den gebakken steen (vervolg) 
door J . A . VAN D U K l . 0 E 3 . — De Photometer, 
vertaald uit het Engelsch van W I L L I A M B I C H A R O S . — 
Ik' Spruit photometer van L O I I E . — Openbare Dod
en Zweminrichting u> Amstenlam. — Een blik 
op het verledene ter wille van de toekomst, tloor 
D. DI V R I E S . — Mededeelingen uit de rechtszaal 
door Mr. E . V A N L I E R . — Memorie van toelich
ting bohuoi-ende bij een ontwerp voor een Sociëteits
gebouw te Ajieldoorn, enz. met 4 platen. — Prijs
vragen, uitgeschreven in het jaar 1879, door dl 
Maatschappij lot bevordering dei- Bouwkunst. 

Prijs voor het publiek / 1.50. 

FlIIIIIEk DE IIOLLWIISCIIE IJSSEL 
D E J O I G 1 I & € ° . 

Civiel-ingenieurs te Oudewater, 
leveren en vervaardigen iu den kortst mogelijken tijd alle soorten van Stoomba^germolens in hout- rf 
ijzerconstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte en opbrengst van 156 tut 2000 M s |«' r 

werkdag, en verder Stoomwerktuigen, Ketels, Drijfwerken, Locomobielen, Heimachines -
Staan- en Tegelvormmachines. 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 Ltd. L o n d o n . 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

VAL X>E3 TRAVERS, 
geeft berigt dat door baar tot eeuige A G E N T E N voor den 

a K s S S * * 8 3 * verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 

F O L K E R S & C°. l e Amsterdam, 
door wie ook tot het leggen van vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders voor geheel Seder 
land aangenomen op gelijke voorwaanlen als aau du Fabriek, Beltvveg N " . 3 , te Amsterdam. 

De Directeur W. P. WALSH. 

Gedrukt bg G . W . van der Wiel & 0". te Arnhem. 

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

V O O R 

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 . 
Het Weekblad verschijnt des Zaterdags. 

Het abonnement bedraagt voor het binnenland ƒ1.65 per 8 maanden of 
wel bij vooruitbetaling m gulden per jaar. Afzonderlijke noimner» bij voor-
uitbcstelling 16 cent. 

Alle aflikken en advertentién te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentién uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 
Advertentién van 1—5 regel* ƒ I.—, daarboven 20 cent voor eiken regel 

plaatsruimte OS 10 cent vour ecu bewijsnummer. Advertentién Voor liet Imi-
tenlamL, »•"» C i ' l l t per rexel. 

H E R Z I E N I N G V A X D E W E T 
D E R 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 . 

hj dit weekblad werd meermalen op het wensche-
lijke der wijziging van de wet der Maatschappij lot Be
vordering der Bouwkunst gewezen. Raadpleegt men 
de verslagen der vergaderingen dier Maalschappij 
en de rapporten, door verschillende commissien uit
gebracht, tlan valt het niet te ontkennen, dal sinds 
gcruimen tijd vele leden getracht hebben den bestaan* 
den toestand te verbeteren; zijn deze pogingenmls-
lukt, dan moet dit niet geweten worden aan den 
goeden wil van de voorstellers, .naar alleen aau de 
omstandigheid, dat de meerderheid der leden, die 
Ier vergadering tegenwoordig waren, eene andere 
gedachte waren toegedaan. Naar onze bescheiden 
ineening kan de uitspraak der algemeene vergadering 
niet geacht worden het oordeel van de leden der 
Maatschappij uit te drukken; de reden ligt voor de 
hand, want uit don aard tier zaak is tie opkomst 
der leden, die buiten Amstenlam wonen, gering en 
.Ie afwezigen kunnen op geenerlei wijze van hunne 
goed- of afkeuring doen blijken. 

De herhaalde voorstellen en wellicht ook tie ernstige 
Bierweging der verschillende motleven, die voorwete-
lierziening pleitten, schijnen tie oogen geo|iend te 
hebben en het is een verblijdend verschijnsel, dat 
M U I de nn mingeboden gelegenheid tot bel inzenden 
vnu voorstellen tot wijziging der wet overvloedig ge
bruik is gemaakt, lu bet gedrukte stuk, door het 
Bestuur der Maatschap pij aan alle leden toegezonden , 
wonlen vijf verschillende voorstellen aangehaald en 
aangegeven als wetsvoorstellen uit Rotterdam, Utrecht, 
Amsterdam, 's-Hage en van verschillende leden. Het 
kialsle draagt, met inbegrip van dieder voorste] leis, 
niet minder dan 1.(3 han.lteekeningeii, zoodat zonder 
overdrijving geconstateerd kan worden , dat meer dan 
één vijfde deel der leden als hunne overtuiging heb
lien nagesproken, dat tie wet wijziging bebooft. als 
uien daarbij het doel heeft om de Maatschappij 
waarlijk tot Invordering der bouwkunst te doen 
slrekken. Dit is te meer waar, daar de voorsiellen 
ii|. ondergeschikte punten van elkander verschillen, 
maar in hoofd/aak gelijke strekking hebben; alge
meen wordt erkend, dat de Itestaande wet wijziging 
vordert en dat de Muatsrhappg zich op ruimer gebied 
moei lievvegen. 

In het vijfde nommer van desM jaargang werd 
het voorstel, door verschillende leden inged'ienil, in 
zijn geheel medegedeeld en in no. 13 aan een nader 
onderzoek onderworpen , zoodat wij vermeetien daar
omtrent het stilzwijgen tc kunnen bewaren. Boven
dien komt het ongeraden voor de rersAiliende voor-
st.'llen aan een nader onderzoek te onderwerpen, 
daar zij door eene commissie van wetsherziening 
onderzocht zijn en tlit rapport met het bestnors-
nanrtel in bet bovengenoemde gedrukte stuk voor
komen. 

Uit het i-apport der commissie van wetsherziening 
blijkt ten duidelijkrt», dat zij zich in k>:fIztak v r-
eenigd heeft met bet voorstel vnu verschillende leden, 
in tlit weekblad besproken, eu dat bij bet opinnkeu 
van het ontwerp der wet ook ruimschoots gebruik-
i:emaakt werd vau de voorstellen uit Rotterdam, 
Amsterdam, VHage en Utrecht. De hoofd/aak, 
waarin de commissie van de vei-scbillende voorstellen 
afwijkt, is deze, dat zij het verband tusschen tie 
Maatschappij en tie AMeolingen nog nauwer wenscht 
toe te halen. Naar onze bescheiden meening zal de 
ondervinding leeren, dat het beter is de leden der 
alileelingen niet te verplichten om lid tier Maat
schappij te worden , en mocht overeenkomstig het 
voorstel van de commissie van wet shei zien ing besloten 
wonlen, dan zal dit ten gevolge hebben, dat het le
dental iler afdeclingen vermindert, zonder dat der 
Maatschappij te vergrooten. 

De hoofdzaak is echter, dat omtrent het wensche-
lijke der wetsherziening en de wijze, waarop zij 
geschieden moet, overeenstemming Ijestaat tiisseheii 
dn voojvstellei-s, de commissie van wetsherziening en 
het Bestuur. Tot heden mocht het niet gelukken, 
zulk een krachtigen steun voor eenig voorstel te 
verkrijgen en daarom nebben wij goeden moed, dat 
lot de wijziging van tie wet besloten /a l worden. 

Daartoe is hel echter noodig alleen de hoofdpunten 
te IM •\\. iu. li l u i cn de discussien niet te bemoeilijken 
door het voortellen van ondergeschikte amendemen
ten op de artikelen. Een Leder / i j daarbij indach
tig, dat het niet bereikbaar is om allen te bevredi
gen en dat het tot tevredenheid moet stemmen als 
bet hoofddoel bei-eikt is geworden. 

Zal het noodig zijn de leden tot het bijwonen der 
lergadering aau te a p o r e n w i j nopen vau niet en 
brengen alleen in herinnering, dat de 4Uste nlge-
nieene vergadering gehouden /a l woitlen op Woens
dag e. k . , den 26sten de/er, ties avonds te (i '/j 

1 1 1 , in het lokaal van het Koninklijk Zoologisch 
Genootschap Satura Artis Magistra te Amsterdam. 

M A A T S C H A P P I J TOT B E V O R D E R I N G DEU 
B O U W K U N S T . 

A FORK LINO HoTTEItliAM. 
Vergadering van 14 Mei 1880. 

De heer II. Cramer bracht rapiwrt uit van het 
verhandelde in tie vergadering van het Bestuur tier 
Maatschappij met de voorzitters en secretarissen 
der afdeclingen, van welke een viertal vertegen
woordigd waren. Behalve de gewone werkzaamhe
den waren geen andere zaken s|iecinal aan de orde. 
De alileelingen werden echter opnieuw aangespoord 
om meer in het belang van het Tijdschrift der Maat
schappij werkzaam te zijn, vooral door het inzenden 
van de daar voorgedragen wordende verhandelingen. 

Aan de beurt van aflmting als leden van het 
Bestuur waren de heeren C J . Bellingwtmt, niet 
herkiesbaar, en G. J. van der Goes, herkiesbaar. 
In de plaats van den eerste wonl gekozen de 
beer .1. Holler , terwijl laat-tgeuoeinde herkozen 
wordt. 

De Penningmeester legt de rekening van het jaar 
1870—80 over, die door drie leden wonlt nagezien 
en goedgekeurd. De commissie merkt op, dat zij 
ontdekt heeft dal tie laatsle Scpteiiiber-bijecnkomsl 
van de Maatschappij aan de kas tier Afdeeling een 
buitengewone uitgaaf van ruim f 1U0 heeft bezorgd. 
Zij vraagt of die kosten, behalve de ƒ 2 5 voor lo
kaalhuur, die door de Maatschappij zijn vergoed, 
ouk niet ten laste van de Maatschappij moeten ko
men. De Voorzitler antwoonlt dat wel eeu grootore 
rekening is ingezonden, doch niet meer is ont
vangen. Volgens zijn U-scheiden ineening is dat niet 
billijk, want behalve lokaalhuur /lju nog andere 
uitgaven in het uitsluitend belang der vergadering 
zelve gedaan, hv. tlie voor de tentoonstelling vau 
teekeningen, enz., looien aan bedienden en dei-ge
lijken. De Secretaris voegt hieraan toe, dat in het 
van leden te Kotterdam uitgegane voorstel tot her
ziening der maatschappelijke wet de bepaling is op
genomen, dat de Maatschappij als vaste bijdrage aan 
de afdeclingen voor die vergat lering een som van 
f 50 zou voldoen; noch de Commissie vnn wetsherzie
ning, noch het Bestuur evenwel achyat nota vau dat 
voorstel te heblien genomen; het is althans niet 
onder tie voorgestelde wijzigingen opgenomen. 

Naar aanleiding van het batig saldo iu kas, wer
den vier aandeelen ii f 10 iu het renteloos voorschot 
aan de Afdeeling uitgeloot. 

De begrooting van ontvangsten en uitgaven voor 
het volgende jaar werd voorgedragen en goedgekeurd. 

Als plaatsvervangend-afgevaan!igden der Afdeeling 
ter Algemeene Vergadering van de Maatschappij wer
den gekozen de heeren H. Cramer eu A. Brans. 

De vraag of door de Afdeeling voor bare leden 
weder prijsvragen zullen worden uitgeschreven, werd 
alsnu aau tie orde gesteld. 

Vooraf deelt bet Bestuur als zijn gevoelen mede. 
dat Inj het in de vorige vergadering gedane voor
stel, om de rapporten van beoordeelaars niet meer, 
zooals totnutoe het geval is geweest, ie lezen, onaan
nemelijk acht, onder meer op grond, dat de leden 
het recht heblien te weten op welke gronden door 
beoordeelaars tot al of niet bekroning wordt gead
viseerd. Over dit onderwerp ontstaat een vrij wanne 
discussie, na afloop waarvan woidt besloten, weder 
een drietal prijsvragen uit te schrijven. 

De heer J . Muiter gaf een uitvoerige Inschrij
ving van den bouw en de inrichting van het ten* 
toonsteilingsgeboiiw iu 1S78 le Parijs opgericht en 
van het p le i s op het Trocadero, welke door vele 
photografische afbeeldingen werd toegelicht. Spre
ker behandelde opvolgend de grootte, inrichting, kos
ten* duur vun den bouw. enz. 

De heer I). tte Vries leverde een antwoord op de 
vraag, volgens welke beginselen uien bij den aanleg 
van trappen moei te werk gaan met betrekking tot 
de lireiifte, situatie, helling, inrichting, bordessen, 
et». Volgens spreker moet de trap zoodanig liggen, 
dat zij onmiddellijk kan gevonden worden en in goetlc 
verbinding staat met de voornaamste lokalen. Hij 
beaehoawt de rechte trappra ais de beste, hoewel bet 
waar is dat deze niet steeds toegepast kunnen wor
den, terwijl altijd Iwee |iersoiien elkander gemakkelijk 
moeten kunnen roorbtygaan. De helling der trap is 
moeilijk aan een vaste wet te binden; spreker meent 
dat 0.17 M . optrede bij 0.34 h l . aantrede de ge* 
makkelijkste is, en als het kan, moet om de 12 tre
den een bordes gemaakt worden. 

Hierna werd de laatste vergadering vau het werk-
seizoen gesloten. 

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-Indie zijn de volgende be
schikkingen genomen: 

benoemd, bij tien Waterstaat cm., tot opzichter 
l e klasse R. Th . Nijlund, vroeger die betrekking 
bekleed hebbende; tot opzichter 2e klasse, de op
zichter 3e klasse W . A . Harte; tot opzichter 3e 
klasse S. J . J . Collee; 

land,:. 

ontslagen: eervol, met behoud van recht op pen
sioen, de gewezen opziener Se klasse bij \het Ikisch-
wezen op Java en Muducrci L . SchreijneV: eervol, 
uit. fen dienst der Ikitaviaschc havenwerken. de 
hooftlopiicliter J . II. van der Linde; 

verleend: een tweejarig verlof naar Europa, we
gens ziekte, aan den opziener 3e klasse bij het Mijn
wezen A J . van Stein (kallenfels. 

— Bij beschikking vnn 12 Mei is aan H . I. Meijer, 
te Rotterdam, tot wederopzegging, vergunning ver
leend voor een stoomsleepdieiist op de rivieren en 
kanalen in Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, 
Gelderland. Noord-Brabant, Zeeland en in het bij
zonder op de wateren lussclieu Botterdam en A m 
sterdam. 

— Het kapitaal voor tie Panorama-inrichting, tlie 
alhier geopend zal wonlen, is geheel volteekend; 
er zal dus geen openbare inschrijving vour plants 
hebben. De heer Mesdag houdt zich reeds druk 
bezig met het vervaardigen tier schilderijen, terwijl 
de heeren M.'idemeester, architect le Rotterdam en 
Puls alhier, die zich met den bouw belasten, weldra 
aau bet werk zullen gaan. 

— Omtrent het nieuwe Dejiarteiuent van Water-
Staal meldt Qg Kunstbode o. a. het volgende: 

• Voor f 111,774 is de verbouwing aanbesteed 
ran liet Departement van Waterstaat, volgens de 
plans van den architect I'. J. Nieiiweuhuis te 
Utrecht. 

• Het nieuwe gebouw, of liever de nieuwe gehou
wen, zullen zich uitstrekken van de Hofknpel tot 
ongeveer 12 meter oostwaarts van de Trévezaal , 
en bet Departement zal bet gebruik bekomen vau 
tie geheele hoven verdieping, welke tot dusverre 
grootendeels voor den dienst van de Eerste Kamer 
der Staten-Genoraal was bestemd. De Eerste K a 
mer wordt schadeloosgesteld door de lm ven verdie
ping der Hofkapel, die tot sectiekamers i> ingericht , 
terwijl in de benedenverdieping de archieven van 
Waterstaat zullen geborgen worden. 

sH hoofd ingang van het Departement komt daar 
waar thans de ingang naar de Trévezaal is, naast 
de Binnenpoort, welke teg.-u de Loterijzaal annsluit 
Voor zich uit heeft men de trap naar de bovenver
dieping: links een vestibule welke naar een gang 
leidt, die de gebouwen evenwijdig aan den Hofvijver 
doorsnijdt, 

»Op de bovenverdieping wordt de oude zaal der 
Staten-Generanl in haar vroegeren vorm heisteld; 
thans was zij door later aangebrachte muren ge
splitst in twee sectiekamers en een gang. Ongeluk
kig zijn tie kostbare behaugseltapijten, welke deze 
zaal eertijds versierden, verdwenen, cn nu zal men 
zich met papier tevi-edcn moeten stellen. 

«De gevels van het Binnenhof worden, Waabetref] 
het gedeelte dal tegen de kapel aansluit, vernieuwd 
geheel in denzelfden stijl als de bestaande gevel. 
Alleen wordt in het midden, om de eentonigheid 
vau dit negen vensters breede front te breken, een 
achthoekig gesloten balkon van den grond uit op
getrokken. 

«Bezeilde stijl der XVHe eeuw wonlt gevolgd len 
aanzien van de gevels tier vier gebouwen, die zich 
in tien vijver zullen spiegelen: baksteen, banden 
en waterlijsten van witte steen, vierkante vensteis 
met ontla-tiiigsbogeii. Het gebouw naast de Kapel 
verkrijgt een leien dak met vier schilden. Het te
ruggetrokken gebouw vertoont een trapjesgevel, 
waarop eeu schuilhoudende leeuw; op den hoek eeu 
over twee verdiepingen gaande gesloten balkon iu 
den vorm vnn een torentje. Daarop volgt de Tréve* 
zaal, waarvan de gevel geheel vernieuwd wordt: 
in de siivkken hoven de ramen komen sluitsteenen 
met leciiwenkopjos, en boven het uitgebouwde 
balkon eeu trapjesgevel met een oei I-de-boen f. Het 
vienlc gebouw eindelijk is gelijk aan het eei-sle, 
behalve dat bet een venster meer in breedte, en 
een «erdiepiug minder in de hoogte telt." 

A m s t e r d a m , liet Best uur vnn de Amsterdamsche 
aldecliiig van het Doode Kruis is gemachtigd, om 
het voorloopig plan lol bet slichten vau een eigen 
gebouw, naar het plan van deu architect C. Muys-
ken. ten uiivoer le leggen OU tie onderhandelingen met 
het Gemeentebestuur, tot aankoop van grond voor 
dat gebouw op het Funen , tot eeneoplossing te brengen. 

— De Tram way-maat schappij doet al het moge
lijke om het verkeer op hare lijnen te bevorderen; 
het dobbel Spoor op de lijn Loidscheplein-Plautage 
is voltooid en elke vier minuten rijdt een wagen 
van beide eindstations af. Ook de oniiiibusilienst 
wonlt uitgebreid en op dc lijn Dani-Plantage ver
trekt iedere 7'/« minuut van genoemde punten een 
omnibus. 

— De Maalschappij tot Bevordering der Bouwkunst 
houdt Woensdag 20 dezer, des avonds t e ü ' / j i i r e n , 
hare algemeene vergadering in Natura Artis Magis
tra en den volgenden dag, des voormiddags te 10 
uren, de algemeene bijeenkomst, die met een ge-
ni.H-'iischup|ielijkeu maaltgd bsabten wmdi. Teneinde 
den geiegelden gang der zaak te bevorderen worden 
do leden, die van dezen maaltijd gebruik wenschen 

ai maken, dringend uitgenoodigd dit vooraf ter ken-
nisse van hel Bestuur tc brengen, waardoor tie mo
gelijkheid bestaat alles behoorlijk tc regelen. 

— Den 'ülsten dezer werd de jaarlijksche alge
meene vergadering gehouden van aandeelhouders in 
de Koninklijke Fabriek van Sloom-en andere Werk
tuigen. Hoewel de linaticieele uitkomsten bevredigend 
zi jn, valt het te betreuren flat het getal werklieden 
weder met een honderdtal verminderd is geworden, 
zoodal dit tot ongeveer duizend man werd terugge
bracht. De algetneene kvnjning iu de industrie is 
daaraan schuld. 

— Eeue Amerikaanseho tclephoou-roinpaguic, nl. 
de International Hell-Telephone Company van 
New-York, heeft in Artis eene leiding door den tuin 
gemankt om tusschen de verwijderdste punten het 
gesproken woord over te brengen. 

— Op de veibiiidiiigsbuan vau Rijn- en Slaats-
s|Miorwcg, ter boogie van de Com melius! raat, is de 
baan bij de proefrit besweken; locomotief en tender 
vielen len onderst boven. 

R o t t e r d a m , lu bet geitouw der Academie voor 
Beeldende Kunsten en Technische Wetenschap|ieii is 
een ton toon-lol ling van schilderijen geojienil met een 
toespraak vnn den Burgemeester. De schilderijen 
op df/e tentoonstelling zijn allen uit verzamelingen 
van parliculieren te Rotterdam, die ze vooreenigen 
tijd hebben afgestaan. Kr zijn 225 stukken van de 
voornaamste vaderlandsche en vreemde meesters. 

— De R ttterdauiseho Tramway-maatschappij hield 
eene algemeene vergadering, waarin door de com
missie voor het nazien der rekening over 1870 rap
port wenl uitgebracht. De rekening, door de com
missie in orde bevonden, sloot mei een winstsaldo 
van ƒ 4 1 , zoodat, volgens mededeeling van deu Voor
zitter, van het uitkeoren van een dividend geen 
sprake kon zijn. 

Het feit, dat eene Tramway-maatschappij in de 
tweede koopstad van het Rijk zulke zaken maakt, 
stemt tot nadenken. 

— De Nieuwe Dotterdamsche Courant deelt 
mede, dat het slooiiibaggervaartuig Adam 2 weder 
oaar Dumkerken vertrokken is , om dc baar ( die 
voor den ingang van de haven dier stad ligt, te 
baggeren 

Gedurende de maanden Februari en Maart heeft 
bovengenoemd vaartuig daar met gunstig gevolg ge
baggerd , waarna de Fransche Regeering mei de 
eigenaren, de aannemers der werken aan den Hoek 
van Holland, een contract heelt aangegaan voor vijf
tien maanden. 

Het is te bejammeren dat de met ons mededin
gende Fransche havens thans zullen verbeterd wor
den tloor Hollandsch materieel, nadat eerst daarvan 
de goede hulp bij den Rotlertlamscheii waterweg ge
bleken is. 

' s - H e r t o g e n b o s c h . De Gemeenteraad besloot 
iu zijne zitting van l i dezer tot het inpolderen der 
stad onverwijld over te gaan, zoodal uien nog vóór 
den winter met de hoofdafshiitingeii deukt gereed 
te zijn. 

Een amendement, strekkende oni de uitvoering van 
het werk aan Ie houden tot na de sluiting van het 
tegenwoordig zittingjaar der Staten-Generaal, ten
einde af te wachten of inmiddels door de Regeering 
afdoende maatregelen zouden voorgesteld worden om 
Noord-Brabant tegen o verst looming te beveiligen , 
vond geen ingang eu werd met 13 legen 5 Stem
men verworpen. 

Feu ander amendement, om de biunenafsluitingen 
aan de Valkbrug en aan het eind tier haven eerst 
te maken, wanneer bij eeu waterstand van 5 nieter 
met de buitenafsluilingen de proef was genomen, 
hoe de werking van het kwelwater zijn zou, trof 
het/ellde lot cu werd met 10 Kagen II QtiawniSl TOT 
worpen. 

Het werk zal worden uitgevoerd onder leiding 
van den ingenieur Van Hasselt, op eeu jaarwedde 
van ƒ 8 8 0 0 . De kosten zijn geraamd op / '150,000, 
waarvoor een geldleening tot dal bedrag zal worden 
ojiengesteld. 

U t r e c h t . De heer P. Koek, oud-hoofdingenieur 
van den Walei-staat, ridder tier onle vim den Ne-
derlaiidsehen Leeuw, is in den oudenlom van ruim 
78 jaren overleden. 

L e e u w a r d e n . De heer Dr. S. E . Oudschans 
Dentz heeft zich opnieuw tot den Raad gewend met 
verzoek, hem vergunning te verleenen tot het maken 
cener drinkwaterleiding binnen tlie gemeente. 

A r n h e m . Op de Pinksterdagen is in het G i l -
denhuis de jaarlijksche vergadering van het Alge
meen Nederlandsch Werkliedenverbond gehouden. 
I)e voorzitter van het Centraal Comité , de naar 
1 leidt, hield een uitvoerige ojK'iiingsretle, waarin hij 
de wenschen vnu den werkman uiteenzette. Daar
onder behooren: zoodanige regeling van 's Rijks aau-
bastedingen, dat er meer kans is dat het w a k lu 
ons land vervaardigd worde; beperking van tien ar
beid vau kinderen en vrouwen iu fabrieken. ecu 
jieiisioeufoiids voor werklieden; algemeen stemrecht. 
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De •preker herinnerde aan het nut van samenwer
k ing , zoowel ten opzichte van het verkrijgen van 
goeie woningen als het inslaan van winkelwaren, 
en hij verzuimde niet aan den anderen kant te wijzen 
op het groote nadeel, dnt vele werklieden zich zelvcu 
berokkenen door misbruik te maken van sterkedrank. 

Onder de punten die vervolgens iu behandeling 
kwamen, behoorde o. a. het verslag omtrent den 
toestand van het Algemeen Nederlandsch Begrafenis
fonds. Na een 5»/ 2-jarig bestaan toonde de kas 
een batig slot aan van / 3999.42. De premie voor 
ieder l i d , die langer dan 5 jaren contributie had 
betaald, kon thans tot f 5 verhoogd worden. Het 
aantal leden bedroeg 3370. 

De uitkomsten van de beraadslagingen over dc 
verder te behandelen punten waren: dat men ver
scherping van de wet op den kinderarbeid wenschte; 
voorts een wijziging van het B. W . , in dien zin, 
dat een betere verhouding ontsta tusschen de rechten 
van meesters en dienstboden, terwijl eindelijk lang
durig de nadeelen van den betaalden arbeid in gevan
genissen besproken werd. 

Den tweeden Pinksterdag is nog uitvoerig beraad-
slaagd over de wenschelijkheid van eene herziening 
der Grondwet, als middel om een aantal verbeteringen 
totstand gebracht te zien, als: invoering van al
gemeen stemrecht, afschaffing dei patentwet, ophef
fing van de nationale militie en hare vervanging 
door een algemeene weerbaarheid. 

Het algemeen stemrecht vooral was voor het oogen
blik het meest begeerde; over de middelen om daar
toe te geraken, wenl veel gesproken. Ten slotte 
werd aau het Centraal Comité overgelaten, op den 
gesrhiktsten tijd een algemeen petitionnement te ont
werpen. 

Feu ander punt van bespreking was het verplicht 
zonder schofttijd doorwerken der gezellen op onder
scheidene werkplaatsen. Merkwaardig was het hierbij 
op te merken, dat tegenover spiek eis , die de nadeelen 
van het doorwerken bespraken, onderscheidene anderen 
erkenden, dat vele [wtroons wel schofttijd wilden geven , 
maar door den dringenden aard van het werk vaak niet 
konden. Iiitussehcn wenl de wenschelijkheid erkend. 

Over den invloed der stoommachine op de werk
lieden oordeelde men algemeen gunstig ; alleen werkt 
men er in den regel te lang mede; men wenschte 
een maximum van 10 uren. 

Na behandeling van vei-schillende huishoudelijke 
zaken werd bepaald, dat de volgende algemeene ver
gadering te Haarlem zal gehouden worden. 

L e i d e n . De firma Orani en C ' \ , te 's-Hage, 
heeft zich andermaal tot den Gemeenteraad gewend 
om de concessie en exploitatie van [laardenspoorwe-
gen in deze gemeente te mogen overdragen aan de 
Tramways Trust Company te Londen. Adressan
ten brengen in het midden, dat hun bij raadsbe
sluit van 30 December 1878 de vergunning reeds 
verleend is om de concessie over te doen schrijven 
op naam van de heeren Philip Sc C". le Londen, 
en dat de zaak gedreven wordt met Kngelsch ka
pitaal en de eigenlijke ondernemei-K thans beswaar 
maken meer kapitaal, dat benoodigd zal zijn voor 
den aanbouw van stallen en de aanschaffing van zo-
merwagens enz., in eene zaak te steken, die blijkt 
hun eigendom niet te kunnen wonlen. 

Burgemeester en Wethouders, benevens de Com
missie van fabrikage, adviseeren gunstig op het in
gediend verzoek. 

— Bij de openbig van de gehouden gemeente-
raadszitting wenl door den voorzitter medegedeeld, 
dat de Minister van Waterstaat concessie verleend 
heeft .aan den heer J . P. Jansen tot exploitatie van 
een stoomtram van Lolden naar Haarlem. 

In verband met bet door prof. Hijke uitgebrachte 
rapport omtrent de lichtsterkte van het gas werd 
besloten, de lichtsterkte te brengen op een minimum 
van 16 kaarsen op een afstand van 1100 meier. 

Na lange discussie werd bepaald, dat de prijs 
van het gas voorloopig op 8 cent zal blijven. Bur
gemeester ei: Wethouders hadden voorgesteld dien 
op 7 cent te stellen. 

D e v e n t e r . Den! oden dezer wenl ongeveer 26.5 
are voormalige vestinggrond voor f 11,000 in het 
openbaar verkocht. 

V l i s s i n g e n . De stoomsrhe|>en Arend en Valk, 
ten dienste der Indische civiele marine, aan de ko
ninklijke maatschappij dé Schelde alhier vervaar
digd , hebben een proeftocht op de rcede gedaan. 
Zoowel de schepen als de compound machines van 
60 paardekraebt nominaal voldeden uitmuntend. De 
verkregen snelheid op de gemeten mijl was 1 0 V a 

mij l , terwijl het contract slechts 10 mijl voorschreef. 
Het kolenverbruik bedroeg nog geen kilo per indica-
leur paaidekracht per uur. Beide schepen worden 
alhier uitgerust en zullen binnen weinige dagen van 
hier naar Indie worden overgebracht. 

— Bij den Gemeenteraad alhier wenl een voor
stel ter tafel gebracht vanwege de Commissie der 
stads-gasfabiïek. De meerderheid harer leden achtte 
zich verplicht, erop te wijzen, dat genoemde fa
briek niet die voordeelen afwerpt, welke men vroe
ger daarvan voorspiegelde, zoodat de vraag was ge
rezen of >de gemeente, met het oog op hare finan
ciën, ïn verband inet de tegenwoordige middelen tot 
verkrijging van kunstlicht, niet verplicht zou zijn 
de gasfabriek van de hand te doen:''' Een onder
zoek van den directeur der gasfabriek te Zutfen 
stelde in het licht, dat f 75,000 noodig zijn om de 
fabriek in orde te brengen, reden waarom de Gas-
commissie onderhandelingen had aangeknoopt niet de 
Imperial Continental Gaz-association Company Ie 
Londen, die de fabriek voor f 150,000 wilde aan-
koojien, behalve de te be|ialen som voor het over
nemen tegen taxatie van de losse goederen en het 
voorhanden materieel. De meerderheid der Com
missie stelde voor, de fabriek — na verkregengoed
keuring vau Gedeputeerde Staten — te verknopen, 
en de Baad besloot dit veelomvattend voorstel aan 
de Commissie van fabrikage en daarna aan die van 
liiiatirieti te zenden. 

W a g e n i n g e n . De concessionarissen voor een 
stoomtramweg Wageningen—Ede bobben voorloopig 
hunne taak iiedergelcgd, en aan de verschillende ge

meenten te kennen gegeven, dat zij afstand doen van 
hunne rechten. Dit besluit is hieraan toe te schrijven, 
dat het Veluwsch Locaals|H>orweg-coiiiité veel voor-
deeliger aanbiedingen heeft gedaan dan vroeger, en 
dat de aandeelhouders alhier de Wageningschc Com
missie niet voldoende bleven bijstaan om met grond 
te mogen verwachten, dat de lijn Wageningen—Ede 
den lstcn Augustus a. s., volgens overeenkomst, 
in exploitatie zou worden gebracht. 

Breda. Voor de vacante («trekking van direc
teur der gemeen te-gasfabriek heblien zich 2 7 sollici
tanten aangemeld. 

Zierikzee. Op verzoek van de heeren f. de 
Meulemeestcr Sc C" . , van Kotterdam, werd hierter-
plaatse een bijeenkomst gehouden van burgermesters 
der gemeenten, waarlangs, volgens het plan van 
genoemde heeren , de stoomtramweg Brouwershaven— 
Kosendaal zal worden aangelegd. Zij zetten daar 
mondeling het plan uiteen, en verzochten aan de 
burgemeesters om medewerking. Enkele wijzigingen 
werden voorgesteld en de medewerking lieloofd. Het 

benoodigde kapitaal schijnt geen beswaar te zullen 
opleveren. Wordt , naar veler verlangen, die con
cessie verleend, dim zal over 2 jaren de afgelegen 
ligging van Schouwen—Duiveland opgeheven zijn. 

— De commissie voor de indijking en droogma
king n u het Wieringermeer heeft concessie met 
linancieele ondersteuning van deu Staat gevraagd en 
tot antwoord bekomen, dat de Regeeriojj vóór alles 
wenscht dat haar worde overgelegd een uitvoerig 
en wetenschappelijk ondersoek van bevoegde perso
nen omtrent de hoedanigheid eu waarde der droog 
te leggen gronden. Onder toezicht van een bekwaam 
deskundige worden thans boringen gedaan, die aan
vankelijk een gunstig resultaat opleverei. 

G r o e n l o o . Door de boeren Weetank en Wie
gerink is concessie aangevraagd voor een stoom
tram tusschen het station Lichtenvooide—Groenloo 
en Groenloo. 

Varia. 
Een hond als machinist, bi La Nature 

van 3 April en 8 Mei j l . wordt gesproken over werk
tuigen, in beweging gebracht dooi een houd of 
eenig ander viervoetig dier. Deze krathtvooilbienger 
knn worden aangewend in de kleine nijverheidstak
ken, den handel, het huiswerk. Ilehalve dat hij 
iu alle omstandigheden de knik of bat pedaal, dage. 
lijk» in bijna alle werkplaatsen gebruikt, en die 
door bevoegden foltertuigen worden genoemd, mei 
voordeel kan vervangen, zou men in elke woning 
party kunnen trekken van het gebrek aan werk, 
dat de honden dikwijls heblien: 1 e door hen te bezi
gen voor huiselijke diensten, zooals het wrijven van 
de vloeren, bet schoonmaken vau de schoenen en de 
messen, het wassehen van het linnen, enz., bezig
heden, die thans met behulp van werktuigen worden 
verricht; 2e door hen te gebruiken voor het luchten 
van de vertrekken. Men zou alzoo aan deze belang
wekkende dieren een oefening verschaffen, die hen 
nuttig zou maken voor hun meesters en ben .elven. 
Lediggang is 's duivels oorkussen. 

De eischen der gezondheidsleer. Be heer 
A . .I. Martin beefl in bet nommer van 8 Mei jl. 
der Heme scientifiquc het vervolg van zijn opstel 
over de eischen der gezondheidsleer doen versct.ijnen. 
Daaraan wordt nog het volgende ontleend: 

Welke ook tie vorderingen der gezondheidsleer mo
gen zi jn, de ziekte aan het bedrijf eigen, zid zich 
even noodlottig aan deu werkman blijven luchten 
als de verwonding aan den soldaat. Het is il.aiom 
te noodzakelijker dagelijks te streven naar vermin
dering van dien invloed. De grootste gevaren ont
staan uit bet gebruik van kwikzilver, lood, arsenicum, 
maar lood is het gevaarlijkst. De doctoren Gubler 
en Napias hebben eeu merkwaanligeu arbeid gele
verd , waarin wenken voor de werklieden in di • me
talen worden gegeven. Volgens de heeren Billairet 
en Pioust kunnen meer dan vijftig beroeper van 
loodvverkers vergiftigingen veroorzaken en leveren 
zij jaarlijks zeshonderd ziektegevallen in de Panjsche 
hospitalen, waarvan slechts tien met doodelyken af
loop. Eiken dag , om BOD te zeggen , o[ienbaart zich 
een nieuwe oorzaak van Lood vergiftiging. Zoo heeft 
de heer Lavet gewezen op het minium der op de 
dagbladen geplakte natte zegels, tie heer Marmisse 
op tie drukinkt der vochtige bladen, waardoor de 
vingers der correclors van drukproeven worden be
vuild. Dr. Arnould heeft een verslag uitgebracht 
over de werkwijze, thans te Rijssel in de loodtabrie-
ken gevolgd; zij bestaat hierin, dat men bet iu 
brcede schubben gescheiden loodwit eerst aan tie 
fijnmaling onderwerpt, als het met olie tot een deeg 
is gemaakt; men vermijdt alzoo het buitengewoon 
fijne stof, dat de hoofdoorzaak van het gevaar is. 

Het kofier daarentegen wonlt meer en meer iu 
zijne eer hersteld; zijn standvast igste, zoo niet zijn vu
rigste verdediger, Dr. Burg , is niet in gebreke ge
bleven op het Congres voor gezond heidsli-er te Porijs 
opnieuw de legende te komen best rijden, waarin 
het vroeger gehuld was. Hij herinnerde zijn eigen 
onderzoekingen omtrent het kojier als voorbehoed
middel tegen cholera, en de zoo afdoende van Dr. 
Galip|H-, In een ander geschrift meent hij aan het 
koper een gelijke liescbermentle kracht legen lyphcuse 
koorts te mogen toekennen. Ook heeft hij mede
deelingen ge laan over tien uitstekenden invloed van 
het zingen eu van het s|>eleii op blaasinstrumenten 
bij zangers en muzikanten, als lieveiligingsmiddel 
tegen longtering, en over den invloed van tie stof
deeltjes op do bakkers van porselein en de pleister
werken , eeu invloed gevaarlijk voor de eersten, on
schadelijk voor tie laatsten, misschien zelfs nuttig te
gen tering, die zich reeds geo|«nl»aaril heeft. De heer 
Moreler heeft een zeer eenvoudtgen sluier vertoond, 
tlie de oogen der herstellers van molensteencn moet 
bewaren, en Dt'. Henrot een vernuftig uitgedacht 
lil triun'van wallen, in de gedaante van een masker, 
dal instaat stelt met gerustheid ie verblijven iu den 
meest besmetten dampkring. 

De buitenlandsche gasten van het Parijsche Con-
gres voor gezondheidsleer zijn er zeer verbaasd over 
geweest, dat bel vaderland van Tenon, wiens voor

schriften in hun oog klassiek zijn , nog hospitalen 
bezit, ten eenemale ln strijd met de regelen tier 
gezondheidsleer. Het wonlt tijd nf te zien van die 
majestueuze monumenten, wier uitwendig schoon 
voorkomen slechts te dikwerf bot gebrek van hun 
bouwmeesters aan hygiënische kennis verraadt. Men 
moest begrijpen, dat als het de genezing van het 
lijden geldt, men geen enkelen penning mag afzon
deren voor versiering. Heeds sinds lang is het 
gezegd: het ideaal der ziekeninrichtmgen is een 
verzameling van zeker getal paviljoenen, bestaande 
uit een enkele gelijkvloersveitlieping, eenige metei's 
boven tien bodem, genoegzaam van elkander verwij
derd om aan elk een overvloedige en onafhankelijke 
hiehtverversching te verzekeren, van eenvoudigehouw-
slolfen , zoo goedkoop, tlat linar prijs geen hinderpaal 
kan zijn tegen slooping, als deze noodig wordt, 
zelfs in de oogen van het zuinigste bestuur. 

liet vraagstuk is opgelost in bet slelsel-Tollet door 
het hospitaal Saint-Eloi te Hontpellier, net militaire 
hospitaal te Bourges, waar de sterfte zoo gering is. 

Zou liet niet minder verkwistend en werkelijk 
nuttiger zijn in tie groote steden, waar reeds elke 
bouw van een ziekengesticht door zware lasten (zoo-
als aankoop van grond) gedrukt wordt, in de kom 
tier gemeente slechts woningen voor eerste hulp in 
te richten, bestemd voor zieken die niet vervoerd 
kunnen worden, en langs of zelfs buiten den omtrek 
een reeks algemeene en bijzondere ziekenhuizen te 
verspreiden ? Vooral in tijden van besmettelijke ziekte 
zou daarvan hel weldadige blijken. 

De hospitalen voor kraamvrouwen, gelijk men ze 
nu nog heeft, behooren te wijken voor de Pavilions 
Tornier, gelijk er ecu is in den tuin der Mater ni té 
te Parijs. Het is met rY-ne verdieping en heeft vier 
kamers per verdieping; de vertrekken, geheel van 
elkander afgezonden!, komen uit op een buiteiigalerij. 
Ann den middelhoek vertoonen zij een met glas 
gesloten ojiening iu den muur, van waar het toezicht 
geschieden kan door het middelgedeelte, nfgezondenl 
door het dienstdoend personeel A l de meuliels zijn 
van ijzer. Volgens Dr. Pinard is daar de sterfte 
geweest van 3 Juli 1870 tot 3 Januari 1877 6 op 
710 bevallingen of 1 op 118, terwijl zij in tie Ma* 
ternité niet minder was dan I op 42. 

Wij bevelen ook de toestellen voor het verbranden 
sn liltrocien van de stofdeeltjes eu van de lucht der 
hospitalen aan, gelijk de oprichting van ontsmet-
tings-stations, in den geest vun dat te Nottingham. 
Het is een aan alle zijden afgesloten gebouw, waarin 
door een warmte van 120", niet alleen de kb-ederen 
en bet beddegoed van tie liesinettehjke zieken en 
hospitaallijders, maar ook van alle zieken der stad 
wonlen onderwoi'i«en aan ontsmetting. 

Toenemend gebruik van staal In 1856 
werd voor het eerst in Fngeland llessomei-staal ver
vaardigd. Heeds in 1800 gaf tie nieuwe fabrikage 
200,000 tons, een opbrengst die iu 1878 steeg tot 
800,000. Wekelijks komen er 2001) tons staal uit 
tie groote fabrieken van Barrow, een stad, die eerst 
in 1840 gesticht werd eu nu reeds 5(1,0111) inwoners 
telt. In Frankrijk steeg de voortbrenging iu twintig 
jaren vim 30,000 ton» tot 300,000. Xuurmule de 
bereidingswijzen verbeterden, nam het gebruik toe. 
Tegenwoordig heeft het staal het ijzer vervangen voor 
de radbanden op de spoor negen, zoowel als voor de 
spoorstaven, bij tien bouw van schepen, tie pantsers 
der oorlogsvaartuigen, de reusachtige speren der 
ramschepen, voor de onderdeden van werktuigen, 
de platen van stoomketels, enz. Ook in de buiger-
lijke bouwkunde verdringt het staal meer en meer 
het ijzer. Wat het meest de belangstelling verdient, 
is tlat de voortbrengingskosten van het staal steeds 
verminderen, zoodat thans een ton gegoten staal 
niet zoo hoog in prijs komt te staan als een ton 

gesmeed ijzer. De verbeteringen in de bereiding van 
het staal hebben tot uitkomst gehad, dat een ton 
staal nu minder brandstof en minder handenarbeid 
vereischt dan een ton ijzer. Zoo het Hessenier-staal 
langen tijd duur geweest is, lag de reden hiervan 
in de bijzondere hoedanigheid van de ijzerertsen, die 
het behoefde. 

De voorwaarde tot het verkrijgen van een goed 
Bessemer staal was tie afwezigheid van phosphorus. 
Vandaar de uitsluiting vau ertsen, tlie veel voor
komen in Frankrijk cn Engelanti; vandaar dus de 
noodzakelijkheid de heiiiatieten uit Spanje te bezigen 
of de ertsen uit Algerië en Elba, die veel zuiverder 
zi jn, maar de prijs van een ton staal vijf' of zes 
gulden deden stijgen. 

Twee jeugdige Engelsche scheikundigen, Thomas 
en Gilchrist, hebben een ontdekking gedaan, die 
het gebruik van phosphorhoudeude gietsels gedoogt 
en geroepen is een ware oiiiweiiieling in de vervaar
diging van ijzer en staal teweeg te brengen, door 
zeer merkbaar den prijs te doen afnemen en den 
fabrikanten te veroorloven de onzuivere ertsen van 
Frankrijk, Engeland, Duitschland en de Vereenigde-
Statcn te bezigen. 

Gelijk dikwijls gebeurt, werd gelijktijdig dezelfde 
ontdekking door een ander gedaan, namelijk door 
den Engclschmuu Snelus. De proeven vau Thomas 
en Gilchrist zijn met den besten uitslag bekroond 
in de fabrieken Wunghan, te Middlesbrough, waar 
een groot getal hoofden van iiijverheids-oiiderneiniii-
gen ze van nabij gevolgd hebben. 

Zoo men in aanmerking neemt, dat in Cleveland 
tie prijs van het gietsel uit inlandsche ertsen ruim 
ƒ 2 0 de ton is, en die van het gietsel voor Bessemer 
staal p. m. ƒ 2 8 1 / , , ziet men, dat de nieuwe werk
wijze een besparing van ongeveer 5 gulden par ton 
zal geven, ongeveer drie gultien rekenende voor de 
verwijdering van het phosphor. 

Zal het nieuwe staal vatbaar zijn voor dezelfde 
toepassingen als het andere gegoten staal? De toe
komst zal ons dit spoedig leeren. Reads nu is het 
gebruik daarvan voor spoorstaven zeker. De fabrie
ken te Angleur, in België, hebben na 51 proeven, 
de nieuwe vervaardiging van rails ingevoerd. Zy 
hebben met den Grand Central Balg* 000 overeen
komst gesloten voor de levering van 10,000 tons 
spoorstaven tegen 120 francs de ton, wat aanmer
kelijk verschilt van de leveringen in dezelfde streek, 
tegen 1 3 1 , 135 en zelfs 140 fr. 

| t . ' i i i k n M l i i ' i i i g n i van Aanbestedingen. 
Manna»! , 94 Hel. 

Lelden, te 12 uren. in het Hotel aan den Burg: bet 
I bouwen van eenige lokalen ten l>ohoeve van den tramway 
• nldaar. Inl. bij den gemeeutoaivhltect. 

I'ra nek er. te 12 uren. ten gemeentehuize vau Frane-
_ kerndeel : bet stichten vau eeue nieuwe school le lier-

baijmii. 
t tmaterdam . te IV, uren. door de directie der Boll, 
j Useren-s|NK>rwcginaalseuappij, in Het Vosje: het maken 
j vai n nieuw -t.it ion-gehouw <-u verdere werken te 
I Vogel.•iiz.mg. Ilainmg ƒ :ttï.500. 

JIJehaake : bet afbreken en wedeniphoiiwen der eoit-
sistoriekainer. 

Tull-en-'t-Waal , bij A. de Bruin: bet make 
plaatsen van een ijzeren duiker eu daarmee iu verband 
staande werkzaamheden in de Waal se he wetering. 

Ulnadag, 2.1 Hel. 
'••Hage, te 11 oren, door bel ministerie van marine: 

bet maken eu leveren van 4 stuks ijzeren zeeboeien (Her-
bortsi lel). 2e soort, idles I den'aankleve van dien. 

«-Ilii»rh, le 11 uren. door 00 maatschappij tol expl. 
van StaatssjK>orwegen, aan bet bureau vau den sectie-
iligenieiir leid. Sassen, in B perc: bet uitvoeren vun 
verf-, silicaat-, saus- en voegwerken aan de gel MUI wen en 
inrichtingen van de lijnen I'd echt -Hok-tol en Eindhoven 
Breda, de drie eerste werken met bij levering, de laatste 
zonder Inlevering ran materialen. 

It -rdam. le 12 uren. do«r dijkgraaf en hoogheem
raden van Schielaud. in bel Geuieenetaiidslniis: ln. bet 
driejarig onderhoud vau de B stuks booge-lKHveiiiinoleiis, 
bet stoomgemaal op de Itotte. de -luizen, bruggen enz., 
in 3 perc: 2o. eenige herstellingen aan de Maas. eu Usel-
boofilen onder Kralingen en nabij Korte noord . .lo. de le
verantie vau zwaar timmerhout, iu M perc: 4o. hel doen 
van eeuige verzwaring aan de liedijking van den llulp-
boczcin, lienevens het leggen van eeii riet beslag voor die 
bedijking: 5». hel horstellen van de defecten aan Schte-
lauijs Hoogen / lijk. iu 10 perc Inl. bij den fabriok-
landliieter in bet Gein.-cue landslui is en bij deu opzichter 
.1. Oiidijk. Ie Nieuwerkerk ad Usel. 

Yard r i l te 12 ureu. iu De Roskam: bet schoonmaken, 
witten enz. van de christelijke school eu onderwijzers wo
ning. Inl. hij den architect I.. (1. luchter, te Winterswijk. 

UeldcrmaNcn. ie 1 uur. hij Vor-toge. aan de Brug: 
het houwen eener Jiastorio voor de Nederl. Herv. gein. 
Inl. hij den architect A. M. A. Gulden, te Zalt-Bniunel. 
Aauw, te 10 ureu. 

II .nu- i II -g |e 2 uren. door het watersrliajKhe-tmir 
vau den (iivoiiihineenle-HiiiteiijMilder-van-Vlijinen, Lij Ko
gel hert van der Lee: het makeu en afhangen van 2 nieuwe 
water kooi ende sluisdcuivu. in de sluis hij den watermolen. 
Aanw. te 1 uur. 

Haardplaat, te .') uren. door het bestuur der water
keering van den cal. Hoofdplaatpolder, in de dinvliekeet: 
lo. hel herstel, de vernieuwing eu bel onderhoud lol :V> 
April 81 vau de aarde-, kram-, rijs- en steenglooüng-
werken, aan de waterkeering van gen. polder; •><>. bet 
herstellen der siiatiesluis hij Nommer Ken. met het on
derhoud dier sluis lot 30 April '81. 

lleei -Imgaw aard. door dijkgraaf en heemraden van 
den judder, bij don |iolderbaas .1. (ierrils: velschillende 
I KMligdbillen ten behoeve van den polder, 

Weeewéofi 'J« u n . 
Mavcnlaae. le 10 uren, in bet gemeentehuis: hel 

herstel, de vernieuwing en hel onderhoud tot HO April s] 
vau de aarde-, knilu-, rijs- en sU-englooiingwerken aau de 
waterkeering vau het cal. wateiscliap Stavenisse. 

'a-Hage, te 11 uren. door liet ministerio van water
staat euz.: lo. hot wegnamen ran een in do Waal Ier 
RoSSUm gezonken vaartuig: 2o. bet verrielilen van bag
gerwerk in de Auier en bet herstellen en onderhouden 
van de werken op bet bovendeel de/er rivier, aan de 
monden van het l hidr-Maasjecn do IMnge. van 1 Juli 
'80—80 .hun 'Ni. Raining rMOO; Sa do vernieuwingen 
en herstellingen aan de Hijksrivierwerken iu de Nieuwe-
Maas beneden bet Rereiigat. bet Scheur eu de Bartel, 

t hel éénjarig onderhoud, iu 2 pere. Burning resji. 
ƒ 1834 en f 12.700 ; 4o. de herstellingen en vernieuwing.» 
aan de Bliksrivierwerkeii in de Noonl. do Oude-Maas 
hoven hot liorengal. hot Mallog.it. de Krabbe, de Dort-.-In-
Kil eu bet Spui. Raining ƒ26.000: 5o. de werken lot 
verbetering van de Hoven-Maas ouder Andel. tusschen 
do kilomot.'naaien 268 en 251). Raming ƒ 30.000. 

Kreda te 11 uren. door het lei•iiuiiad-chapsln-stuur 
van Murk-en-llinlel. iu Het Hol' van Holland: lo. bet ver
richten vau vernieuwingen eu herstellingen aan de aarde-
en rijswcrken en de sluizen, mot hot .mdi-ih I tot 30 
April '81: 2o. de vernieuwingen en her-tellingen, met liet 
éénjarig onderhoud, van het jaagpad lang- de rivier; 3o. 
het afgraven eu op velschillende pliat-eu verbroeden van 
bet jaagpad. 

Hedemhllh f 12 uren. inliet Koggenhiiis: hel maken 
van schociing- cn straatwerk, en de levoring van 375 M 3 

grint en 100,000 KG. Fug. steenkolen. 
BaUward. te 12 uren. ten raadhuize: hel makon cn 

D E O P M E R K E R — Zaterdag 22 Mei 1880. 

en 21 Ml de •.'iii.'i 
l l . i i emir.-. I.l door bel ho-luin' over liet stoomgemaal 

van den polder Bint land: de levering van 100,000 Kli. 
Biihi-machmekolen. 

Ridderkerk, door hol keikhe-t om der Bei v. ge, invul-: 
hel IMIUWO nor kerk en eatit'hiseorkaiiicr voor do wijk 
Holnes eu Slikken '. Inl. hij den bouwkundige t'. \. 
KarsselxNHii. te Bid.lerkerk. 

Uatldrrdag, 27 Hrl. 
l i r e . hl te 11 uren. door het waterschapsbestuur vau 

Hevcop. gen. De baiigevliet. in hel gebouw voor K. eu 
W.. lo. het makeu vau 3 kecrslui-jes met 2 bruggen en 
dam met duiker; 2.-. idem vau kade i wegen engraven 
van kanalen en tochten in het waterschap. Iul. hij den 
ingenieur I'. A. Korevaar. te Vrijenban. Aauw. 24 Mei. 
te 10 oren. 

KruliiliiKrn. te 12 ureu. door het dijksliestuur van 
deu polder Kruidingen, iu bet gemeentehuis: het vernieu
wen en onderhouden der aarde-, kram-, rijs- en Steen
glooiing werken. 

Arnhem, Ie 1 uur, door den hurge ester: bet onder-
boud van bet rivierbad, van 1 .bun '80 -31 Mei '83, 

Mt-|i|>.-l. te 2 uren. aan bet bureau van deu sectie-
ingenieur der Staatsspoorwegen: het doen van verf-, teer-, 
voeg-, saus- en witvverkeii, 

Haarlem, te 2',', uren. door bet prov. In-stuur: het 
verrichten van baggerwerk in het Zuidor-Spaariie. 

Haarlrm, te 2 ' ( , uren. OOOr hel ministerie vau water
staat enz... aan het gebouw van bot prov. Ix-stuur: lo. hit 
voortzetten der verbetering van de haven op Terschelling. 
Kam. ƒ 15.500; zo. het verrichten vau hor-tellingen «au tfr 
ztvwering vau het kustlicht te Burgerdam. 

llrir>liatt>n: hot stukadoorwerk vau 2 juinden aldaar, 
lid. bij .1. Bekuik. telleltsliavoii. Aauw. 25 Mei. te 10 uren. 

Vrijdag, t*t ll ei 
Nleuwvlirt, te 10 uren, in het gemeentehuis: hel 

herstel, de vernieuwing en hel onder) | der wateikei-
reinle werken van deu polder Adornis. 

l i r l r l i . - r c . i l . (o 11 uren, door burg. en weth.: bet 
verbroeden der brug mol byMiooreiide werken, gelegen 
hij bet post- eu telegraafkantoor aldaar. 

tlilii-iilirnek le II men, door dijkgraaf en heemraden 
vau deu polder, in het raadhuis: lo. het maken ivnei' 
steenen beid; 2o. het graven vau een aanvoerkanaal dooi' 
don boogen Imezem, van bet stoomgemaal af tot de ster
nen beul. 

l.ronlui.-rn te 12 urou. door bot ministerie van wa
terstaat euz.. aan hel geitouw vau hot prov, host uur: lo. het 
maken van plankiH-schueüiig met stconstai>cliiig enz. lang* 
het kanaalboon! van den Hijks-gnNiten weg van Gronin
gen naar Delfzijl. Baionig f 15,700. 2o. het leggen van 
kei Ih-st ral ing met wvderszydsehe khnkervoet|>adeii op deil 
Rijks-grooten weg door hot dorp Haren. Raming ƒ (ij 

t.riiiiliiut-ii . te 12 uren. dooi- het prov. bestuur: b'-
hel onderhouden eu bei-stellon dor zeeweringen wedei--
zijds Delfzijl lot I Mei '81: 2o. het vervangen der vaste 
brug de 1 ietsemalil. iu den weg van (onningen naai' 
Zoutkamp, dooi st ion duiker. 

Utrerhl. te 2 uren. door bel bestuur van bel water
schap Maartensdijk, in het Gebouw voor Kunsten en We-
tenscbap|N>n: lo. het maken van eeu machine- en ketel
huis met schoorsteen en wateijoopen. woning van deu 
machinist, steenkolen licrgplaats, keeisluisje euz.; 2o. bet 
leveren en stellen van een stoomwerktuig met 2 schep

raderen en stoomketel. Inl. bij den civiel-ingenieur P. A. 
Korevaar, te Vrijenban. 

Heerenveen, Ie 3 uren. ten gemeentehuize: bet hou
wen van eene kolenloods, het vergrooten van de stokerij 
en bijbehoorende werken aan de gasfabriek aldaar. Aauw. 
25 Mei. te 10 uren. 

/atrrdait, *W Mrl. 
Utrecht. te 10 uien. door dijkgraaf en hoogheemraden 

van den Lekdijk-Bovendams. in bet gelmiiw voor K. en W.: 
hel verhoogen. versterken en verlengen van den lioer-
miiur Ie Wijk-bij-Buiu-slode. Inl. bij deu ingenieur K. O. 
Weiitiuk. t<- Schalkwijk. Aanw. 27 Mei. van 10 11 uren. 

Nchermeer. te 10 uien. door dijkgraaf en h.-emradcn: 
de levering van 150,000 sl matst eenen. 

linnen . te 11 uren, in bet Ambtshuis: bet herstellen 
vau de Blaoweshiis ouder Appel tem en van de Rijk sche-. 
de Poillijksclie- en I. iwensclie sluizen onder Allen. 
Aanw. 27 Mei, te U uren. aan de lllaiiwesluis. 

/. irmalre. tc 11 uien. bij C. J. van Spluuter: het 
herstellen en vernieuwen der aarde-, kram-, rijs-eu steen-
glooiing werk en van bet cal. waterschap Nieiiw-itoiiiiueuede. 

Hldderkerk, te II uren, door dijkgraaf en hoogheem
raden vaa Oud-en-Nieuw-lteijerwiuinl, op bot rechthui-: 
liet graven, verwijden en verdiepen van p. in. 1800 M. 
waterleiding in do bn-zems bij hel stoomgemaal te Bolnes. 
het rooien van boomen en rareflenen van p. m. W00 
M* grond. 

Leeuwarden, te 12 uren. door het ge ntohestuiii : 
het makeu vau schoolbanken en verder meubilair voor 
een school van 200 leerlingen. 

Utrecht , te 1 uur, door bet In-stuur van de fundatie 
dc Kleeuiosyne van Oudmiiiister, op bet raadhuis: hot 
bouwen van 7 woningen o| n terrein, gelegen aan de 
Oiidwijkerlaan. Aauw. 24 Mei. te 11 uren. 

t'adzand. te 1 uur. in het Bestuursgeboiiw vau het 
waterschap Tienhoiidenl-en-Zwarte: bot herstel, de ver
nieuwing en bet onderhoud der waterkeereiide werken 
van dit waterschap. 

Maarden, dooi den geniecomniaiidaiit iu do2e-tolling: 
het maken va n verdedigingswerk bij Maarseveen. 
Aanw. 25 Mei. te 1 uur. Raming / tlti.'JOO, ' 

Haandaa;, 31 Hel. 
I l r . sk . i i - . te 12 uren. in Bot Hol' van Bolland: het 

her-lol, de vernieuwing on het onderhoud t i l SU April '81 
van de aarde-, kram-, rijs-, slee ng looi ing- en paalwerken 
aan de waterkeering van Oud-cn-Joiig-Breskens. 

Ur l jpokerk , te 5 uren. door kerkvsigden der Herv. 
gomeente, bij A. Brouwer: bet schoonmaken .let muren, 
goten enz. enz. van do kerk. 

- l l i i ^ e . door .Ion bouwkundige .1. B. Muller: bet 
houwen van 2 woon buizen met toebehooreu inde Ikirend-
straal aldaar. Aanw. 28 Mei. to 10 ureu. 

Wooii-diii; . t J u n i . 
'n-rla|[e. !<• II uron, door bet ministerie van water-

staal enz.: de herstellingen en vernieuwingen aan de Hijks
rivierwerken op de Hoven-, I(onedeli- en Xieuwv-Merwede. 
met bet éénjarig onderhoud, in 4 perc. Aanw. 21.) Mei. 
Raining n-sp. ƒ 4 0 1 1 ' ƒ 17.180. ƒ33.380 en r"88,1)60. 

'a-Hage. te 12 uren, door het ministerie van water
staat euz.: liet maken en stellen van don ijzeren boven-
Imuw eener draaibrug, met 2 vaste gedeelten, over de 
Zaan, cn van 2 viaducten le Zaandam, len behoeve van 
den spoorweg Zaaiistnvk-Kdkliuizeii. Inl. bij don eerst
aanw. ingenieur te Bomn. Aanw. 25 en 26 Mei. te 12 
urou. Raming ƒ 109.500. 

Ili iri 'udrerli i . door bet bestuur over het stoomgemaal 
vat) dou Ztlidpoldor en don |«older Buitenland: de levering 
van 150.000 M i . Hiibr-iuacbiiiekolen. 

Honderd.11;, S J u n i . 
Haarlem, te 2 ' , ureu. door het ministerie van water

staat enz., aan bet geliouw van bet prov. U-stuur; lo. 
hol onderhond van dr- werken van het Krabliersgat. Ra
ming ƒ5700 ; 2o. liet verrichten van eenige werkzaainheden 
op het eiland l i k . Raming y'5*HK). Aanw. van U-ide 
20 Mei. 

Lemmer, hij den voorzitter van den veeii|«ddor van 
Kcllten : het afbreken, vervoeren on wederopbouwen van 
.en molen, staande in don Wassenaarschepolder iu Zuid-
Bolland. Inl. bij don opzichter A. .1. Visser. Ie Kchten. 
Aanw. 21 Mei. te i> uren. hij Weide, te Kchten. 

VrljiliiK- O Juni. 
Piirmerende. te «'/, uren, Ier secretarie van De 

/kemster: lo. het verbouwen, repareoivn en tot I Juni 
81 onderhouden van alle Deemster binnen- en huilcn-
werkeii. in 4 peiv.; 2o, bet maken van eene brug met 
steenen landhoofden eu vleugels, en 2 houten duiker* met 
kozijn en schuif, in 2 perc: 3o. het leveren eu leggen van 
2500 M» Waalklinkei-straat. 

1^.-«Hingen . lo 12 ureu. door hel ministerie vau wa
terstaat enz,, aan het gebouw van bet prov. la-stuur: 
bet verrichten van eenige werkzaam beden aan de land
punt Beide. Aanw. 28 Mei. Raming ƒ 1570. 

l . r . i i i ince i i te 12 uren, door bet prov. Ix-stuur: bet 
vernieuwen van do Schiji|H-istil, iu deu kunstweg van 
Groningen naar Zoutkamp, nabij Bedum. 

/ . . i i ei w a f , at Jun i . 
Katlerdam, te 11 uien, duor dijkgraaf en heemraden 

van den polder Prins-AI-vander. in lu-t algoineon verkoop
lokaal aau don Oostsingel: lo. hst onder» 1 god. twee 
jaren van de kunst werken, l*-hoorende aau deu ^dder: 
Zo. bet onderhoud god. 2 jaren vau de straatwegen, toe
gang gevende tot den jmjili-r en van die ter weerszijden 
van bruggen gelegen, bot ged. di.-u tijd op aanwijzing 
plaatsen van kielt om mot brik vulling hot le< 
zand 'dj 27 bruggen in en om d.-n judder ou het vervoe
ren van koola-sji naar do Rottekado: 3o. bot leveren in 
'80 van llKHl M grint Op de daarvoor bestemd.' plaatsen, 
langs de grintwegen van den polder; 4o. hel kroozeu iu 
(SO van al de vaarten, tochten eu waterleidingen van 
den polder. 

Haandaa;, 7 Juni. 
'a-llajrc, Ie 11', oren. door bet ministerie van water

staat euz. aan bet gelwuw van hel prov. In-stuur; bet 
veranderen van 2 gedeelten grintweg iu straatweg van 
dt'ii «eg loopendo door het West lam) onder de gei neon te 
Xial.lwijk. en het verbne.leii vau een gedeelte dor klin-
ki-i bestrating van den Rijks-gnioteii weg tusschen's-llage 
en do Hoornbrug. Aanw. 3 Juni. Raming f 15.IÏ00. 

Iliu-iliig. ft Juui. 
Leeuwarden, te 1 uur. door het ministerie van wa

terstaat aau bet gebouw vau bet prov. bestuur: lo. bet 
onderhoud,»! van de rijzen beslag- en steenoo ver werken 
eu van de directie- en arbeiderswoning op Ameland. Ra
ining /'12,150: 2o. idem van don strnomloidcudé'u dam en 
luiiihoóren door de geul de Halg op Ameland. Raming 
ƒ 1800. Aanw. vau heide 2 en 5 Juni. 

Haenwdan . S> Juni 
'a-Hage, te 11 un-u. door bet ministerie van water

staat enz.: b>. bot makeu vau 5 dwaiskribben langs don 
linkeroever van de Lek onder de gemeente Streefkerk. 
Aanw. 5 Juui. Raming ƒ21.000: So. bet verrichten van 
eenige werken tol iioriiialisoering van de Waal onder 
R.ISSIIIH. Boeren waarden en Varik. Aanw. 5 Juui. Ra
ining J 124,800. 

hiiiHl erdam . te 1 uur. dooi' ngenteu van het R. K. 
gesticht nVivdi-nbiirg". in liet Vosje: bet verbouwen van 
do boerderij «Nooit Volmaakt", in den Venseijudder, gem. 
Oii-liien. lid. hij dou bouwmeester A. C. Hleijs. O.Z. 
Voorliurgwal, 22li. te Amsterdam. Aanw. 7 Juui. te 3 uron. 

WoeiiNdajr, IO) Juni. 
'a-Hage, le 12 uren. door bei ministerie van water-

slaat enz., teu dienste der SLiatssjNKirw.: lo. hot leveren en 
verwerken van ballast en het leggen vau spoorbanen, 
wissels eu kruisingen op bet goedi-ienstation iu de Stads
net landen te Amsterdam, lub hij dei rstaanw. inge
nieur te Amsterdam. Aauw. 8 en U Juui. to 11 uron. 
Raming /'llfi.250: 2o. het beSUBten van den weg langs 
d nlzijde van het tiiiddelg.sbs-lto van bet Centraal 
l»-rsoiK>iistutioii in bet Ojienhaveufniut te Amsterdam, bil. 
"ij deu eerstatuiw. ingenieur U- Amstenlam. Aauw. 8 en 
» Juni. Raming ƒ32.550. 

'a-Hage, te 12 un loor liet ministerie vau water
staat enz... ten dienste der Staatsspoorwegen: lo. het vol
tooien van de buitenhaven eu het maken van aansliiitings-
hnzaltiiiiiren in de binnenhaven aan de voormalige Marine-
sluis t„ Vlissingen. bil. bij deu boofdingeni \ te Mid-
dellnirg on don ingenieur, te Vlissingen. Aauw. U en 10 
Juni. Raming ƒ358.000: 2o. hei wijzigen en uitbreiden 
der -talioii-inii.litingen te Almeloo.' Iul. hu iloii IIIKIHI-
Rlgenl - te Zwolle. Aanw. 8 en D Juui. to 11 men. Ra
ming /• 107.401). 

Woen*dag, IU Juni. 
»-llage, U- 11 uien, door het ministerie van water

staat enz.: de uitvoering van eenige werken tot verbete
ring vau den Boven-Rijn in de gemeente Herwen-en-Aordt, 
tusschen de kilonielerraaieii fi en 7 der herziene rivier-
kaart. Aanw. 19 SH 21 .luiii. Raming ƒ 17.000. 

'•-Hage, te 12 uren, door hel iiiimsterie van water
staat enz., ten dienste der Staatsspoorwegen; bet makon 
van gmnd- en andere werken voor het gedeelte van Nij
megen tot Mook van eeu spoorweg van Nijmegen naar 
Venloo. Iul. bij den hoofdingenieur, to Arnhem en don 
waametnend sort ion igonieur, te Nijmegen. Aanw. 14 en 
10 Juni, te I uur. Raming ƒ 156,000. 

H«en»dag . M Juni. 
Ittjmagen . te 1 uur, iu bel gemeentehuis: de slech

ting van het gedeelte der vestingwerken, gelegen tusschen 
de Molenstraat en de Ziekerslraat: het egaliscereii van 
hot terrein, tusschen de verlengde Bezelstniat en do rivier 
de Waal, en van bet toni-in tusschen den Kronen burger-
singel en den spoorweg, mot den aanleg van wegen en 
bijbehoorende werken. Aanw. de 4 laatste dagen der 
voorafgaande week, telkens des voormiddags 10 uren, te 
beginnen aau de Directiekeet. 

Alloop van Aanbestedingen. 
^ileuwe-Weterlng, 10 Mei: bel iimoveeren van eene 

oude bouten schutsluis en daarvoor in de plaats maken 
van eene steenen schutsluis: iugok. 15 bilj.. als; 
D. van Kssen, te Woulniigge. ƒ 12.500 
P. van Kssen, •> Houtnjk-oii-Bolanen. •• 12.277 
J. Haasnoot, * Katwijk a.'Zec, i 11.100 
P. Verbruggen, n Wadd niks vei-n, •> U.787 
(i. Splinter. * Ba/erswoude, » U.715 
A. Krancken, „ |>>ijuuiiden, » 1M175 
J. v. d. Huig. i Alkemade. - U.580 
A. Rijiieveld. » Amsterdam, •• U,570 
C. Verweij en C. van Soest, « Mijdnsdit. « Ö.474 
.1. Vlasveld. i Alkemaile. » 0,106 
P. van Vliet, >• Wouhrugge. .. 0.177 
J. Spn-ij, * Koudekerk ad Rijn. I 0.128 
.1. .1. Verhagen, » Haarlemmermeer, n 8.005 
I). I ; - , • idem » 8,885 
W. N . Schnidcr, » Oestgeest, » 8,746 
niet gegund. 

Later bij onderbandscli.- insi brij ving gegund aau .1. 
Spivij. te Koudekerk, TOOT ƒ8583. 

Leeuwarden, 12 Mei: hot makon van tafels, hankeii 
en verder meubilair voor bot ln-urs-waaggeboiiw; gegund 
aau P. Boennans, aldaar, voor ƒ2408. 

Haardplaat, 12 M.-i: lo. hol maken van 015 M. lengte 
keibestrating; ingek 4 bilj.. als: 
J. Schede Dz., te Neuzen, ƒ 2175. 
.1. Horton. * Biervliet, l 10811. 
L. K. Willcmsz, • Selzaete. » 1782. 
V. de Cleivip idem i 1414.55 

2». bel leveren van 102.400 stuks Qucnast keien fie soort 
nn 1830 M. lengte kantst n: ingek. 7 bilj.. als: 
.1. Verkuijl Quakkelaar, te Vlissingen. ƒ R277. 
R. Walraven. a Neuzen, » fiOOfi. 
Van Noorden en Sehwerzel. Rotterdam. " 6521.73 
C. I.. Asselbergs Wz... » Rorgen-op-Zooni, .. 5450. 
P. de flomp | Selzaete, I 4185. 
V. do eieren. » idem » 418:1. 
L. F. Willeiusz. • idem i 4170. 

Eaaelien , 12 Mei: het bouwen van een huis te Esschen; 
ingekomen 3 biljetten, als : 
A. landers, te Esschen. fr. 25.700 
L Suijkerbuijk. • R.Kondaal, » 24,020 
C. vau Ulerk. . Leur, a 23,052 
gegund. 

M-Hage, 13 Mei: bet houwen van een nieuw zuiverillgs-
lokaal aau do ga-fabriek : ingek. 10 bilj.. als; 
IL E. de baan, te Sche veilingen. ƒ41.500 
IL Wienlioveii. Scbiislani. « 40,000 
C Moijers. „ s-llage. - 30.800 
W. F. Raasveld. ' » idem' 37.HKI 
M. L. vau Spanje, i idem l 311.000 
Pb. Verbruggen, „ Waddinksveen, •> 35,800 
J. v. lath on A. P. v. Dam. » "s-Hage. • 35.450 
W. P. Teeuwisse. » idem •> 84000 
Tomen Van Bergen Henegouwen, le 's-Hage. » 34.201) 
G. Koij. Botterdam, • 14100 

Hllveraum, 13 Mei.- bet vergrooten van de Ned.-
Isi-.udietische kerk te Hilversum mot nieuw ameublement, 
onder beheer van den architect J. Rietbergen; ingekomen 
8 bilj.. als; 
B. van Schadewijk. te Hilversum. ƒ 3870 
II. van Schadewijk. » Siest, 3700 
B. Luaper, » Burn . » 3777 
W. Swaan, Hilversum. » 3:148 
B. C. Klokke. „ idern « 32.38 
J. K. Briiudol. t idem l 3185 
D. Kuiper, • idem • 3035 
G. Sepik-, » idem * 2020 
gegund. 

( . loni i igrn . 13 Moi: lo. het afhn-ken van bet dak 
eener bohuizingo eu bel maken van een voorgevel mot 
bovenwoning, onder In-beer van de architecten Hoekzema; 

I ingekomen ~ biljetion. als: 
j K. v. d. Laan. te (ironingeii. ƒ 3823 

II. J. Blorak, » idem « 2305 
» idem » 3175 
» idem » 3023 
» idem » 2080 

; 11. J. v. .1. Nap, n idem • 2704 
; H. Schuur, ., idem » 2780 
I gegund. 

/ i e r l k / r e . |3 Mei: het vernieuwen en horstellen der 
gewone aarde-, kram-, rijs- en steeuglooiingwerken :uui 

\ bet waterschap Shoiiwen over "80. in fi | M - I V . : 
I le (.••[.. district Zuidbioek: aaiigeiiomeu door II. C. vau 
: den Kilde, te Zierikz.-e. VINH' ƒ 3200; 

2e |n-iv. district Bonedauiuie: aau genomen door J. de 
Rijke Jz.. te Slav.-uiss.-. voor /(Ï275: 

3o perc district Flauwei-s: aangenomen door ('. Holier 
Cz.. te Bruinisse. voor ƒ7800; 

4* perc district Koudeki-rke: aangonoineu door K. Zomer, 
te Burgh. voor ƒ3200; 

5e iM-rc. district Schareu.bjke; aangeuoiiien d.Mir .1. don 
BOW Lz.. te Klkorzee. v.Mir /4650; 

6e pen', district Laugodijk-cn-Brouwei-shavcn; aauge-
not loor J. de Rijke Jz.. voor ƒ7200. 

Bleaellnge, 13 Mei: lo. bet herstel, de vernieuwing 
OH het lerboiid tot 30 April '81 van de aarde-, kram-, 
rijs- on stoei iglooüugwerken aan de waterkeering van den 
polder Willojii-Aiuia; ingek. 8 bilj.. als: 
J. K.do. te Hansweert. ƒ 8800 
P. J. Visser. > idem • 8700 
J. Kraaijeveld, > idem i 8Ö24 
I'. Bolier, ., Rilland-Bath. - 8551 
L Leys. » 's-Beer-Aiendskcrke. » 8550 
B. den Exter v. d. Brink. » Krabbendijke, » 8100 
A. Foudniiiie, • Goes, « 8100 
('. de Wilde Az.. . Kattendijke, i 7004 
gegund. 

2o. bet uitbreken van de lieslaaude heul in den Kreek-
weg en bel makon eener nieuwe; gegund aau J. Slovn-
blok. te Biozelinge. voor ƒ185. 

Nneek, 13 Mei: lo, do aanleg van een grintweg, vau 
den laieuwanler—Sneekerstraatweg af naar en door bet 
dorp Ooenga tot op den grintweg naar (lauw. lang 2408 
M.; minste inschr. was II. .1. Boetzer. te Oudebiltzijl, voor 

ƒ 11,084. 
2o. bet IMHIWOII van eene vaste en eene beweegbare 

brug in genoemden weg. in één perc: minste inschr. was 
R. A. v. d. Veen, te Verwiapei, voor ƒ31130. 

Warkum. 13 Mei: bot verhoogen en verzwaren van 
den Nieiiwlaiidenlijk bij 11.-.• I. I • •. . . over eene lengte van 
340 M.: ingek. 12 bi|j., als: 
A. Steginga, te Hindidunpen, ƒ G280 
S. H v. .1. Wal, H Minis. » 6'JOfl 
W. S. Visser, » Ijuiksum. » 5400 
C Hijksti-a, » C'ornw.-rd. » 4588 
U . S. Joustni. Molkwvrum. » 4400 
S. M. /ol.l.-urust, * i,|ein l 4180 
W. II. Mulder, » HindetKiiioii. I 4174 
IL J . Bolle. » Kakhuizen, " 4003 
.1. J. Steginga, » Dedgiuii, » 3076 

j I'. Kampman. .. Hiudeliiepcn, | 3040 
C. P.*Hakkor, , Staveren. » 3838 

\ J- 0. Kal, • HindelrHiiien, i 3550 
, gegund. 
• Stlmgru, 13 Mei: lo. het doen van vernieuwingen en 

I II. .1. Morak. 
J. W. Hakker, 

1 II. .1. Melige. 
; J. II. Limborgb. 

reparation aan de gemeente-eigendommen; ingekomen 3 
biljetten, als: 
.1. "Zelderbeek, tc Behagen, ƒ 1326 
E. Krans, „ idem » 1230 
K. Blom. » idem ii 1077 

2o. het daaraan te verrichten schilderwerk; ingekomen 
2 bilj.. als: 
J. Baars, te Schagen, ƒ 265 
T. Vader, » idem • 231 

Naarden, 14 Mei: het verbeten-u van hot for! Nieuwer-
sluis; r inschr, was N. van Haan-n, voor ƒ248.700. 

CalUntmlaal . 14 Mei: de aanleg en de verbetering 
van de aarde- en steenglooiiugwerken. benevens de leve
ring vau dijksmaterialen aan tb-u zeedijk van Oud-Noonl-
hevelaud; minste inschr. was A. M. van Oosten, te Colijns
plaat, voor ƒ5148. 

H>Mel, 14 Mei: het verhouwen vaneen woonhui-aan 
de Grootemarkt; ingek. 6 bilj.. als: 
.1. Hesselingen, te Meppel, ƒ 6832 
A. Hazelaar. • idem i (1200 
J . Bruintjes en R. Bruintjes, » idem » 5088 
J . Emmiuk Az., » idem i 5887 
K. Worst, • idem » 5887 
J . Otten, | idem » 5874 
gegund. 

Nleuwalda. 14 Mei: de herstelling der diepswallen. 
van de Schee vet lap tot am het Teriiiuntenücpke ; minste 
inschr. was E. If. Kaspers, te Hcidcrwolilcrpoldor, voor 
ƒ 1230: ni.-t gegund. 

Bevrnler, 15 Mei: de bouw van eene bonton brug 
over de gekanaliseerde Schipbeek: minste inschr. was J. 
Witteveen, te Deventer, voor ƒ4165. 

•leventer. 15 Moi: lo. het bouwen van privaten hij de 
kazerne eu het verbeteren vau de afwatering bij de stallen 
aan don Brink-uitgang. 2o. hel verbeteren van glasruinen 
in de kazer n het herstellen van zoldci-s en daken van 
genoemde stillen: minste inschr. voor beide wa- H. Ilav-
tink. te Zutfen. resp. voor ƒ 13.060 on y'Otkt. 

'a-Eaach. 15 Moi: lo. de levering van 43.000 stuks 
grosheien voor de straten: ingek. 7 biljetten, als: 
l i . J. Bosman, te Rotterdam. ƒ 80. 
F. van Wijlick. » Luik. 1» 86.56 
T. J. Smits Jz., » Dordrecht, i 78.78 
E. Bullion. » ('omhlaiu-uii-Poiit. » 78.75 
L. Qoffln .-ii Co.. » Luik, • 78.16 
J. B. Watelet. » Brussel, • 60.00 
J. F. vau de (loor. » Waalwijk, 63. 

2o. de levering van 16.000 stuk- givskeieu voor de 
trottoirs; ingek. 7 bilj., als: 
T. .1. Smits l z . , te DonlrnhL ƒ 58.85 
B. .1. Bosman, » Rotterdam, » 54. 
F. van Wijlick. » Luik. » 51.84 
L. (loflin en Co.. i idem » 40. 
E. I mli II. M Comldaiii-au-Potit. « 4704 
J. F. van de Goor, • Waalwijk. » 44. 
.1. It. Watelet, • Brussel, » 41.86 
per looo. 

Mo, de levering van 180 M' hardsleenen trottoirbanden: 
ingekomen 4 lulj.. als: 

gezaagde In-bakte 
bandon banden 

F. J. Koolon. te Utrecht. ƒ 3.13 
II. .1 Ho-man. te Rotterdam. ƒ2 .80 
F. van Wijlick. te Luik, 2.41 
L. Boffin eu Co.. idem. 2.38 

sr.id V l inrlo.i , 15 Mei: lo. hol mak.-11 eener kei ho
st cal ing lang 305 M.. 2o. idom eeuer bestraling van klm-
k.-rbrokken. lang 1723 en van eeu lang 46* >L. Mo. bel 
verheleren van i-en weg lang 20" M.. eeu en ander met 
ml" - i i|> vau bet maken van goten, riolen en zinkputten, 
4o. liet maken van een riool lang 43 M.: ingekomen 2 
hilj.. als: 
E. Gierveld. te Wïerdeii. ƒ 6800 
C. Kckbar.lt. • Almeloo, i 6750 

tirenlngen, 15 Mei: bet houwen van 16 woningen bij 
Groningen, onder beheer van de architecten Hoekzema; 
ingi'k. 12 bilj.. als : 
W. Sbellens. te Farmsum, f l-tnuo 
II. .1. v. d. Nap, • llroiiiugen, « 11.63* 
T. B.H. » Bedum, i 11,403 
B. SJiiiur, ,) Urouingen, » 11.420 
K. Wietzema i idem l 11.400 
J. W. Bakker. » idem l 11,300 
.1. dc Vries. , idem * 11,268 
J. Pot, * Stedum. 10,876 
A, Pastoor, » idem » 10,860 
A. Forster, • Groningen, » 10,800 
B. St rating)), i N.-Pekela » 10,755 
II. v. d. Nap. n Groningen, » 10.433 
gegund. 

Ueventer, 15 Mei: hel stichten van gebouweu voor 
oen stooiiiolieinolen. buiten de levoring der metsel stee uen 
en balklagen, ouder beboer vau don architect (1. te Hiele 
Wz.; ingek. 0 hilj.. al*: 
R. v. d. S|»>i-I en L. v. Vonlen, te Deventer. f 11,008 
B. V. d. Worp, » idem » 10.460 
.1. Pot Jz.. • idem " 10,300 
A. .1. Mensink. » idom .. 10.300 
B. Korleling. » idem i 10.243 
W. J. Koik.-it. » Idem i 10.188 
I Witteveen, I id I 0.070 
B. B. Lopping. » idem • 0,000 
G, Hnfsloc I klem l 8.000 

'a-llage. 18 Mei: de levering aan bot departement van 
marine van 825 tonstecnen: nuii-te inschrijver was A. Sin
gels Cz.. te Dordn-cbt. voor ƒ 3332.50. 

Haarn. 18 Mot: het boöweu vau eone kerk met toren 
op het terrein van do verbrande (Iroot.-kerk. onder IH*-
hei-r vau deu architect-ingenieur C. Muvskeu: ingekomen 
5 bilj.. als: 
Van Heusden. te VHage, ƒ260.000 
Meijers, » idem l 260.260 
L. de Roov. • idem i 250.760 
li. foot ' l Hoorn. i 231.878 
Blauw. i idem i 205,000 

SJaea. 18 Mei: hot bouwen vau eone hofstede iu deu 
polder Nieiiw-Sabbinge, gein. Wolfaartsdijk; ingekomen 
0 bilj.. als: 
B. den Exter v. d. Brink, te Krabbendijke, ƒ 12,800 
C. Lin.lonhorgh, • W -Idinge, » 12,780 
L. Laban. » Yerseke, i 12.725 
P. Zandoe. •• idem » 12.721 
.1. Lindenberg, . Weiueldinge, o 12,700 
B. Schippers, | Cortgene, » 12,500 
L I). v. d. Linde. i idem i 12.300 
P. Dronkers. » KappIK i 12.170 
P. den Herder, - Wol fa' l i l -dijk. • 11.000 
gegund. 

Lm-*. 18 Mei: de herbouw der door brand vernielde 
schuur in den Jacobspolder nabij bet Sloe; ingt-komeu 
7 hilj., als: 
W. dB Beste. te Goe*. ƒ 10.800 
N. Steenblok, » Nioiivv.lorp, • 10,800 
L. D. v. d. Linde, » Cortgene. • 10.600 
B. van Mark • Kapcllo. i 10.402 
c. Uaeanbsrgh, » Wenseldinge, » 10.432 
I'. Hionki-rs, II K ijiH.ll.. i 10.411 
II den Exter v. d. Brink, i Krabbeiulijko. 10,410 
gegund. 

Iluogeteen. IS Moi: hot bouwen van eene bovenzaal 
bij het café van T. Ogterop; tiininer- en metselwerk in
gekomen | hilj.. als: 
II. Winters, te Assen, ƒ 3073 
A. I. Wnltei-som. » K.H'venlen. I 2000 
A. Siebues, » Hoogeveeit, » 2750 
gegund. 

Stukadoorwerk gegund aan T. H. lltetiliurst, te Meppel, 
voor ƒ425. 

Op 14 Mei was geen enkel biljet iugek.: is herliesteed. 
Vrrgcn-an-SCaam . 18 Mei: het bouweu vau een kof

fiehuis eiiz., onder beheer van den architect C. I'. van 
Genk. is niet gegund. 

Maaatrlehl. 18 Mei: het inrichten der gebouwen van 
de Rijks-lagere school te Maastricht tot Rijks-kweek
eu leerschool ; hoogste inschr. was II. Ilabets. U'Hulsberg, 
voor J "050; minste inschr. M. Stevens, te Maastricht, 
voor ƒ6770. 

Heapel, 18 Mei: lo. het maken vau eeno aanlegplaats 
voor do schepen; ingekomen 3 hilj.. als: 
L. Knok, te Zwolle, ƒ 6030 
J'. Abeison. ,i Steenwyk, *« 5373 
J. Otten, .1 Mopjiel, » 5084 
gegund. 

2o. het verlengen van de M'-ppelersluis; ingekomen 
I 2 bilj., als : 

F. Alierson, te Steenwijk, ƒ 15,727 
L. Krook, » Zwolle, ,, 14,848 

'a-Hage, 10 Mei: het dempen eener sloot langs een 
gedeelte der Bilderdykstraat: ingek. 7 hilj., als: 
G. Key. te Rotterdam, ' ƒ 1025 
P. Kraaijetiveld. 's-Hage, » 1618 
K. Haasnoot, » Katwijk a/Zee, » 1550 
G. J. v. d. Borat, .1 Bijswuk, » 1520 
G. L. N. v. .1. Drift, i Sdiiphiideii. . 1508 
J . II. de Swart eu Zn., • 's-Bage, • 1888 
F. Colson. i idem • 1300 
Raming B 1610 

Deirahaven. 10 M.-i: lo. btt uitbreiden der school 
voor L. 0. in de Piet-lleinstraat; ingek. M bilj., als: 
J. van Geldeien, te Delfsbaven. ƒ 15.472 
A. Looumans, „ Botterdam, » 14500 
II. .1. Beijinans, „ (dein » 13,055 

2o. idem der school in den Groeuond;ial; ingekomen 3 
hlljettell. als : 
J- Bekink, te Deirshavcn, ƒ 15,3(X) 
A. de Klerk, « idem i 11,880 
J . van Gelderen. « idem i 11,502 

a-llage, 10 Moi: lo. de heistellingen en vernieuwingen 
aau de Bijksrivjerwerkeii op bel Paiiiierdensche kanaal, 
deu Nedemjii en de Lok. met hot i'i'iijarig onderhoud, 
iu 4 pore: pen . 1 ingek. 4 bilj.. als; 
B- Jausen. te ttuuierden, f 12,007 
R. A. v. d. Ikigb, . idem . J2.:,.!s 
\ . K. Toi wmdt. i idem H 12.372 
J. IL Boijinck, • idem * 12.372 

(Bet lot besliste I'. K. Terwindt als minste inschr. 1 
perc. 2 ingekomen 4 bilj,. als : 

G. J. Mol. te Kuilenburg. f 5200 
IL la n. » Didam. * 5080 
.1. II. Hoijiiiek, „ Paiuierden. « 5033 
R. A. v. d. Bergb, » idem „ 4048 

pere. 3 iugok. 2 bilj,. als : 
R. A. V. .1. Bergb, le Paimenlen. f 20.536 
0. -L Mol. • Kuilenburg, » 10,283 

perc. 4 ingek. 4 hilj.. als: 
G. do Hoog. te Go.inrh f 26.170 
G. i. Mol. | Kuilenburg, i 26,168 
H . van Wijngaarden, •> Viannn. 25.500 
C. Sterk Hz., ,. Houkelum. i 22.684 

2o. de borsielliiigen en vemieuwiiigen aan ile Bijksrivior-
werken op den Bovoiirijn en de Waal. mot het eenjarig 
onderhoud, in 3 |k-rc: |n-rc I ingek.>u 3 hilj.. al*: 
R. A. v. d. Bergb. to Pannordeii. f :W.478 
F. E. Torwm.lt. ,. idem . 28,200 
J. II. van Bezowijk. » Lobith. - 28,050 

|terc 2 ingek. 4 hilj., als: 
A. l i . Huyski's, te Hedel. i 30.000 
A. BongaanLs, ,. Zali-Bominel. „ :«),727 
J. IL van Hezewijk. Lohith. ,i 30.427 
F. E. Terwindt Pauneiden. # 30.102 

jM-rc. 3 ingekomen 3 biljetten, als: 
K. E. Terwindt, te Pannerden. ƒ 36.400 
A. (1. Huvskes, „ Bedel, 35.000 
IL A. Anmoy, Nieiiwaal. i 35.225 

3o. het opruimen van gronden van do WilsuineriNil of 
Zaudvvelle; ingek. 5 lulj.. als: 
D. van der Plas. te Hardinksveld. ƒ 10.500 
C do Jongh Jz... » idem ' |S.:;;Ö 
G. J. Luoassoii. H Kampen. 15,047 
0. J. M il. .1 Kuilenburg. » 14805 
W. M. Nijonos. . Arnhem. » 14.450 

4». bet vellichten vau .-enige werken lot verbetering 
van den Geldersehe-IJsel, bij Zutfen; ingek. 5 bilj.. als: 
J. B. Boijinck, te Paiuierden. ƒ 13.620 
R. A. van dou Bergh. - idem „ 1M.485 
IL .1. Bavtink, i Zutfen. * 12,800 
J. B. van Boz.-wijk. .. Lohith. i 12,300 
F. E. Terwindt, * Panneideii. i 12.117 

5o. het ophoogen van den Zuider-kotelleidam tusstdien 
jM'ilpaleu 1-10. mot bel dm-u van pmnbe-t«.i tingen; inge
komen y lulj.. a l - : 
.1. .loppen Ronhos Jr.. te Woudricbein. ƒ 31.000 
H. de Leeuwerk. » Hardinksveld, » 31.700 
C. de Jongh Jz., » idem » 31,600 
D. van der Plas. H hiom t 31.200 
A. van Kekem, » Nieuwiioort, i 80,074 
G. J. Mol, Kuib-til.uig. i 20.000 
F. E. Terwindt .> Pannerden, - 28.500 
J. Wijnholt. „ Kamia'ii, » 27.847 
B- Sul. „ idem . 27.777 

öo. b.-t vooi-zetten van het lijnp.nl langs.Ion liiiker.M-v.*r 
van bot Zwartewater. van 145 M. beneden de grensschei
ding tusschen de gemeenten Zwollerkerspel en llene-
iiiiu.len tot 020 M. lengte beiieifenwaarts; ingekomen 5 
bilj.. als: 
W. Arntz. u- Milligen. ƒ 4080 
.1. Wijnholt, Kampen, .> M686 
L. van Baltsen Hz.. » Gem-muiden. n 3485 
E. Doorn, „ idem n 3374 
A. van Lente. ,, idem « :(:::i;i 

7<>. hot leveren en verwerken van stortsteeu ten be
hoeve van de overbrugging van het Hollandsch Hiep. eu 
hot verrichten van herstellingen t-n vernieuwingen aan 
do riviervverken. gelogen aau dei delijkt-n oever van 
bet Hollandsch Hiep tot de overbrugging tieli.xiremlo, met 
hot onderhoud dier werken tot I Mei 'hl ; ingekomen 
3 bilj.. als: 
T. ile Groot, te Giesendam, f 65.500 
D- Volker, « Dordrecht, . 50.250 
I. . A. van Haaften. Sliediivht, » 55.008 

Zuldlaren, 10 Moi: hol makeu van oen eind klinker
weg op de Groeve, iu aaii-luiling met don macadam weg 
naar Hoogezand: iugok 8 bib., a l - : 
.1. Wallenga, to B.-lpuian. f 5020 
B. IL Harkema Hz., , Groningen. . 4040 
G. I'. Hazelhor, , Oude-R-kela, » 4010 
IL .1. Kroon. » Groningen, » 4000 
K. van Halen. > Nieuwes,;hans, i 4000 
J, Lintei, » Stadskanaal, 4860 
II. Steenstra, - Zuidlaren, » 4820 
W. Hos. H Zuidhruek, i. 4707 

•uddarp. 10 Mei: het bouwen van eene schooien 
onder vvijzei-s won ing en bel leveren van schoolaiueuhleiuont, 
in don |.ilder Hel Oudelaiid; ingek. 4 bilj., als: 
A. II HIH laard. te Ouddorp. ƒ 10.800 
C. van Wijk, Go,..|eieede. . 17.337 
S. do Ronde. .> Ouddoiji, • 16\000 
F. W. v. .1. Houwen, • Rozenburg, » 15.608 

Uauda. 10 Moi: lo. het ond.-ib I der kaaimuren ged. 
'80; hoogste inschr. was II. Jongen burger, to Waddinks-
veen. voor ƒ 7 4 8 0 ; minste inschr. II. J. Nederhorst, le 
Gouda. ViM.r / 6060. 

2o. bet leveren ou inheien van 7 meerpalen in de Sin
gelgracht; hoogste inschr. was H. .1, Nederhorsl. te Gouda, 
voor ƒ443; miuste ins.hr. W. Bokhoven, idom. v.x.r ƒ300. 

Mo. bet afbreken eu we.lei opbouwen van do sluiswacb-
terswoning bij hot Moordrechlsche Verlaat; hoogste inschr. 
wasG. vanOtb-rl.Ni. to Waddinksveen. voor ƒ2666: minste 
in-.hr. L. van Blokland, te Gouda, VIN»- /'1202. 

Cranlngen, 20 Mei; lo. het metselen van zinkputten 
eu loggen van blusleidingen door don Singelweg; minste 
inschrijver was J. Workman, te Groningen, voor /'2I0. 

2o. bet aanleggen en bestralen der Havenstraat; minste 
iuschr. was T. do Jong. Ie Groningen, voor ƒ347. 

Havenkarapel, 20 Mei: bo! herstellen, invoegen, stil-
kadooreii en afwerken der R. K. kerk aldaar; ingekomen 
8 bilj.. nis: 
C. Steen, te Vob-n.lam. ƒ 22.500 
D. Bot, « , 22,140 
B. J. L.-ellailg. » . 20,500 
J . Nieiiwland, " BeetS, » 20,000 
Jb. do Koning. » Edam. * 10.000 
P. .1. Blauw. i. Hoorn, •> 17,000 
J. Peen-hoorn, • idem » 17.3(H) 
G. .1. Botman on J. Bios, " * 16,778 

De gunning zal later bekend gemaakt wonlen. 
Amoterdain. 21 Mei: do opbouw eeuer school mot 

oiidorvvijzers- on directeurswoning aan do Sla.lb l e i» 
kade aldaar, onder beheer van den architect A. C. Bl.-vs; 
ingek. 12 bilj.,als: 
Cniill 'en Schouten, le Amsterdam, f 78.650 
C. ,1. Maks Jz... a idem * 60.345 
P. Ring- ,lz.. « idem ,, (10.300 
L. Vla-man. • idem » 07.420 
W. L. Leibbran.lt, « idem » 66.024 
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 22 Mei 1880. 

J. J. RnekholK 
II. ('. Dm las, 
1*. S. Rijnierse. 
II. K. Ilendriks, 
.1. Klister. 

II. van Huren en Zn.. 
!»!• gunning /.al later 
'•-H>ge- -1 Mei : 

te Am sterdal 
idem 

/ fiS.OUO 
l G5.VKJQ 

65.880 
i 63.400 
i 60.777 
, BM.OOn 
I 54.080 

i c l ui 
. Iks. 
> Amsterdam, 

idem 
n idem 

' bekend gemaakt Monk 
het herstellen en verbeteren 

Rijkst clcgraallijlien in de aldeeling Arnhem: ingek. 
7 bilj.: minste inschr. was Th. Troost, te A reen, voor ƒ808. 

Uo. idem idem in de afdeeling Hoorn: iugek. 6 bilj.; 
minste inschr. was E. M. üiesen, te Amsterdam, voor 
ƒ 1037. 

2n de herstellingen aau 2 loodsen tot berging van te-
legraafmateijeel te l'treeht; iugek. 0 bilj.: miuste inschr, 
was l i . A. Ronding en Co.. te Utrecht, voor ƒ000. 

/ w a l l e . UI Mei: hel bouwen eener kweekschool, be-
nevens leerschool, gymnastieklokaal en eonciergewoning 
te Deventer: minste inschr. waren .1. II. Vos en R. VÏX-
sebox.se, ie Ahueloo, voor f 138.870. 

Vervolg der Iterichten en MedrMingen. 
B U I T E N L A N D . 

— In de Fransche Kamer werd de onder-secretaris 
Turquet door een der leden gointerpolleord over de 
rangschikking der schilderijen in den Salon en de 
.lablochkoff verlichting, die ook dooi' de Jury was 
afgekeurd. Uit de discussie schijnt te blijken , dat 
ook in deze de politiek in het spel is en dat er een 
artistiek comité is opgericht ten behoeve van de 
christelijke scholen, 't Is waai lijk bedroevend, dat er 
in de negentiende eeuw nog kunstenaars gevonden 
worden, die er zich toe leeneu om de zoogenaamde 
christelijke scholen iustaud te houden en <len invloed 
der geestelijkheid op bet onderwijs te ondersimmen. 

— Men beeft onlangs in Rusland aanzienlijke petro* 
leiim bronnen ontdekt. Dc Russische bronnen of 
mijnen strekken zich uit over een lengte van 1500 
mijlen langs deu Kauknsus. Totheden heeft men 
slechts op twee punten beproefd [ictroleum te winnen: 
het eene in bet dal der rivier Koeban , die in de 
Zwarte Zee valt, waar twee putten geboord zijn 
geworden door een Fransche maatschappij; het an
dere, dat betere uitkomsten beeft gegeven, nabij 
Bakoe, aau de Kaspische Zee. Verscheidene putten 
zijn op die plek gehoord geworden tot een diepte 
van 300 meter en leveren 28000 vaten 's jaars. 
Dc totheden gevonden olie schijnt niet zoo goed als 
die uit Amerika. 

— In dezen oogenblik is er in de Vereenisrde 
Staten zeer veel vraag naar litografische steenen. 
Totnogtoe deed men zijn voorraad vooral op in 
Duitschland. Vermoedelijk zal Kanada voortaan een 
groot aandeel hebben iu dezen handel; de „-roeven 
vun Marmore leveren een even goeden steen voor 
lithografie als die iu Duitschland. 

B 1 N N E N L A N D. 

's-Gravenhage. De gepenskmneerde generaal' 
majoor Delprat is in den ouderdom van 86 jaren 
overleden. Op 17-jarigcn leeftijd als cadet in Hol
landse ben krijgsdienst getreden , ging Delprat dooi
den drang der omstandigheden nog hetzelfde jaar 
in Franschen dienst over om als leerling aan de 
Ecolc des I'onts et Chausseés te Darijs de militaire 
studiën voort te zetten. In 1813 kwam Delprat in 
Nederland terug om de militaire loopbaan als 2 J* 
luitenant-ingenieur te beginnen, en later in verschil* 
lende betrekkingen werkzaam te zijn. Vele ziju de 
werken, door dezen geleerde geschreven en wenl 
Delprat de gelegenheid niet aangeboden zich als mil i 
tair te onderscheiden en krijgsroem in te oogsten, 
zijn naam zul door volgende geslachten daarom niet 
te minder met eere genoemd en herdacht worden. 

Haarlem. In de op 21 dezer gehouden verga
dering van aandeelhuudei-s in de ullaarlemsche Tram
way-maatschappij" wenl verslag uitgebracht over 
het jaar 1879; daaruit blijkt, dal het netlo-winst-
saldo bedraagt ƒ 8 8 2 5 , 6 8 ' , . Hiervan wordt duizend 
gulden besteed tot uitkeoring van I |iercent dividend 
en bet overige op diverse rekeningen afgeschreven. 

De exploitatie was gedurende het vorige jaar min
der gunstig dan in 1878, tengevolge der meestal 
ongunstige weersgesteldheid. In 1870 werden 60,1 7 '» 
ritten gedaan en 408,412 reinigers vervoerd. Het 
onderhoud der paaiden bad 07 cent per dag gekost 

U I T K E E K I N G E N . 

— De Surinaamsche Rank heeft bet dividend over 
1870 op 5 pCt, bepaald. 

— De Commanditaire Vennootschap Eens en Berg-
sma te Amsterdam en Arnhem, keert aan de aan
deel houdei-s een dividend van 7 percent uit. 

— De Nederlandsche Stoumliootiiiantscliappij te 
Rotterdam geeft over 1879 een dividend van 7 pCt. 

— Het dividend amZutfenschc Bankvereeniging 
is bepaald op 10 pet. 

Varia. 
Een zeehond als trekdier. In La Nature 

van 1 Mei j l . vindt men de al bccldiug van eeu roei-
sloep, voortgetrokken door een rob of zeehond. 
Volgens genomen proeven schijnt dit beest een goed 
trekdier in het water te zijn. Het maakt de taak 
van den roeier gemakkelijker. 

Snelheid der telegrammen. Volgens ofïi-
cieele bescheiden bedraagt de gemiddelde tijd voor 
het leinen van telegram men uit Darijs: naar Gua
deloupe, L i m a , Australië 15 men; naar Japan 14 
uren: naar C h i l i , Hongkong 12 uren; naar San 
Francisco, Saigoen 11 uren; naar Mexico, Montevideo, 
Buenos-Ay res, de Kaap de Goede Hoop (.' langs de 
Oostkust van Afrika) 10 uren; naar Nieiiw-Orleans, 
Indie (? Ilritscb Oost-Indie) 8 uren; naar de Ver-
senigdeStaten, Astrakan, Tiflis, Jeruzalem, Smyrna 
Buren ; naar Madera, Malta, Lissabon , Kojienhagen 
4 uren. 

Gewone inkt voorden chromograaf. Tot 
dusverre vereischte de chromograaf hel gebruik vun 
geklemde inktsoorten. Vandaar zijn naam. Onlangs 
is men door ver [«.'leringen erin geslaagd, met goed 
gevolg gewone schrijf- en drukinkt te bezigen, zoo
dat het toestel zich leent tot allerlei toepassingen. 

Advertentiën. 

AANBESTEDING. 
Ontmanteling van Nijmegen; 
DE COMMISSIE VOOR D E N U I T L E G DER S T A D 

NIJMEGEN, zal op". Woensdag 30 Juni 1 8 8 0 , des 
namiddags om 1 uur, in het openbaar ten Raad
huize aanbesteden: 

De Slechting van het gedeelte der 
vestingwerken, gelegen tusschen de Mo
lenstraat en de Ziekerstraat; het egali-
seeren van het terrein tusschen de 
verlengde Hezelstraat en de rivier de 
Waal en van het terrein tusschen den 
Kronenburgersingel en den Spoorweg, 
met den aanleg van wegen en bijbe
hoorende werken. 

Bestek en teekeningen liggen van 1 Juni a. s. af 
ter inzage op de Gemeente-secretarie, alwaar zij 
tegen betaling van f i.— per exemplaar te verkrij
gen zijn. 

De aanwijzing zal plaats hebben op de vier laatste 
dagen der voorafgaande week, telkens des voormid
dags om 10 uur, le beginnen aan de Directiekeet. 

Inlichtingen worden gegeven door den Heer W . J. 
B R E N D E R a U R A N D I S , Ingenieur te Maastricht 
en door den Heer \ V . C . A. HOFKAMP, Hoofdop
zichter voor de ontmanteling te Nijmegen. 

Aanbesteding. 
D I J K G R A A F F A H O O G H E E M R A D E N V A N I>KN 

L E K D I J K B O V E N D A M S zullen op Zaturdag 20 Mei 
ten 10 ure, in het Gebouw voor Kunsten en Weten-
schnppen te Utrecht, aanbesteden : 

-Het verhoogen, versterken en verlen 
gen van den Beermuur te Wijk bij 
Duurstede." 

Het bestek met de teekeningen is op franco aan
vraag ad f 2.-— verkrijgbaar bij den Lithograaf 
U. B R O U W E R , Schoutensteeg te Utrecht. 

Aanwijzing op het terrein, Donderdag 27 Mei 
van 10 tot 11 uur. 

Inlichtingen verkrijgbaar bij den Ingenieur E . G. 
W E N T I N K , Kameraar van den Lekdijk Bovendanis, 
te Schalkwijk. 

W . J . DE P E S T E R S , Dijkgraaf. 
T. A J. V A N ASCH V A N WIJK, Secretaris. 

A A N B E S T E D I N G . 
R E G E N T E N V A N HET R. K . GESTICHT »VRE-

DENBURG" tc Amsterdam, zijn voornemens op 
Woensdag 9 Juni e. k., des namiddags ten 1 
ure, in r>het Vosje" aan bet Rokiu aldaar aan te 
besteden: 

Het verbouwen van de Boerderij 
«Nooit Volmaakt", in den Venserpol-
der , ge i n . Diemen. 

De Bestekken zullen op frauco aanvrage a f\.— 
verkr'rjgltaar zijn bij deu Boekhandelaar J . S. D E 
H A A S , Palefrsrtraas to Amsterdam, en ter inzage 
liggen met de teekeningen van af den 31 ™ Mei e. k. 
in het Vosje, en ten Kantore van den Bouwmeester 
A . C . B L E U S te Amsterdam, O. Z. Voorburgwal 226. 

Aanwijzing aan de Boerderij BNooit volmaakt" te 
Diemen op Maandag 7 Juni. des namiddags ten 3 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 der gemeente A DN HEM zal 

Donderdag 27 Mei 1880, des namiddags 1 uur, in 
bet openbaar ten Getneentehmse aanbesteden.-

Het ONDERHOUD van het Rivierbad, 
van 1 Junij 1860 tot 31 Mei 1883. 

Bestekken tegen betaling ter Secretarie verkrijgbaar. 

sedert een drietal jaren 
i op het bureau vau een 

Architect werkzaam, zoekt eene betrekking als OP
ZICHTER bij een belangrijk werk. Ollertes wor
den ingewacht onder letter B aau het Bureau vau 
»D* Opmerker." 

Moziiik Tegels voor Vloeren 
in K K I J 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 , enz., alsmede I1EKLEEDING 
vnn M U R E N , T E G E L S vuur I I L O E M H A K K E N en 
P A N E E L W E R K enz. 

Uit s l u i t e n d Agentschap v u n M u w Sc C°. 
v o o r N e d e r l a n d c n d e s z e l f s K o l o n i ë n 

Gr. J. OOR, 
F i r m a A N T . D E W I L D , 

Scheepmakershuven N*. Ii'2 en iufftrttraat N". 5(1. 

ROTTERDAM. 

Onze Machines worden gebruikt door tie Heeren: 
DERICKS ft HEIDENS te th-aten, V A N DER 
W E D D E N ft DE K R I I Y F K Ic Sijmeacn en door 
de Soeiété anonymi den Tuilericn d'Erht. 

IV 

ï.*BKA\Va\JW 
B o u l e t F r è r e s , L a c r o i x & , C ° . 

Machine-Fabrikanten 
28 rue des Eel uses St.-Martin 

P A R I J S . 
Volledige inrichtingen van Fabrieken voor alle 

soorten van poi-celein en aanlewerk. Meer dan 
duizend dezer machines zijn zoowel in Frankrijk 
als in het Buitenland in werking. 

I)ik lii'ïlliNrnTiiY Catalogus wonlt op franco 
aanvragi1 franco loenrzonilcn. 

H. & J. SUYYER. 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

de Hollandnvhe Tuin, 
Bikker straat 20 en 22, te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S van alle lickende typen 
en reparatien aan bestaande K E T E L S wonlen ia 
den kortst inogelijken tijd geleveiil en uitgevoerd. 

IMHITIMJTIIfMilllPllli;." 
Hit beste procédé om B o u w k u n d i g o T e e k e 

n i n g e n . B e s t e k - p l a n n e n , K a a r t e n enz. snel 
en goedkoop te rep nul ureeren. 

Prospectus op aanvrage gratis. 

Amsterdam. liellS. REIMEKIXtiER. 
Lithographer., Steen- & Boekdrukkers. 

- A _ l j j e o i i i e o i i D e p o t 
D E R 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 
V A N 

SAM) A i; i E . . TE FEIGMES. FKANkKIJk. 
Z I L V E R E N M E D A I L L E 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 PARIJS. 
Teekeningen en Prijscourant zijn te bevragen bij 

J, J. S A N D , Wijnhaven 76 Botterdam, alwaar ook 
verkrijgbaar: Verschillende soorten van goedkoops 
TEGELS en TROTTOIRSTEENEN (genre 
Sarreguei nines). 

S C H A L K W U K & S l i f ï 
Rotterdam, Wijnstraat 17. 

Technisch Scheikundige onderzoekingen. 
Scheikundig en mechanisch onderzoek vun 

bouw materialen. 
Agentschap voor Nederland van de toestellen VOOT 

Cementbeproeving van Dr. WH. MICHAéLIS. 
Onderzoek van water en adviezen voor het bruik

baar maken van verontreinigd water voor tech
nische doeleinden en het voorkomen van ke
telsteenvorming. 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Kiaenaars van Zuilen- en Tafeltazali-gruevHi 

in RIJNI 'RUISSEN, 

Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 
Straatkeijen, Portland-Cement, 

KALK, BKtJINSTKES, VUURVASTE STEENES, ENZ-
Sieuiceliaren S.zijde 55 , H o t t r r d n m . 

LEDEREN DRIJFRIEMEN 
In n l l e n t i i i r l ingen , geheel bewerkt volgens 
Engelsche methode. 

A L E X . A D A M , 
Delft. Fabr. van Leder en Drijfriemen. 

LOUIS GOFFIN & C,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 I i R O E V E N . 

I 
M O Z A Ï E K . 

P A R K E T V L O E R E N 
en verglaasde goflgnreerdo Te

gels, voor Muren en Deooratle. 
DE LINT ft 0»., Haringvliet 7, Botterdam. 

l U I E l l l W u t F U i i m.1 

Wijnstraat Rotterdam. 
BOB KV & OOMP'S V E R T I C A L E STOOM

MACHINES mei of zonder STOOMKETEL , 
steeds voorradig. 

Wij gaiandeereri deze, als zijnde de beste in hunne 
soort, tegen concurreetende prijzen. 
Geïllustreerde prijscourant wordt up aanvraag 

toegezonden. 

II. IIOIMIOFIt. Ic Arnhem. 
Z l l v r r e n t l . - . t j . i l l . - v o n r » . , | „ . 

| i aN- l i iMt ru i i i « ' i i t i> i i . 
1 * Ï 9 . H o o j r N t e u i . f l r r m - l i i - i i l i n - vo f» r tt a -

K r | i o « - r n •••>.-1. 1 -1 „„ f , - „ „ „ . , 

Voorts BAIIO- en T I I E I I M O M E T E R S , alle soor 
van K I J K E R S , H I I I K K H A L A N S K X , au. enz 

GAS-ZUIVERING 
door het gebruik van ijzer-oxvdc, geleverd door de 
O M Purification and Chemical (.'". Limited London. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en Oost-Indië 

W. Hoven en Zoon, Rotterdam, 
hij wien bijzonderheden en |irijsoogcven verkrijg
baar 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,d. L o n d o n . 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

VAL X>E TRAVERS, 
ft berigt dat door baar tot eenige A t l E N T E N voor den 

verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 

F O L K E R S &, O . I r Amsterdam, 
•a orders root geheel Keder-
. 3 , te dmtferifi iai . 

De Directeur W. P. WALSH. 

door wie ook tot hel leggen V a n V l o e r e n inlichtingen worden verstrekt 
land aangenomen oj. gelijke voorwaarden als aan de Fabriek, Belt weg N 

NEDERLANDSCHE KUNST-ZANDSTEEN-FABRlEÏT 
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 <><'<! jjoK .Mir .1 bij Koninklijk Howl uit vnn den l ö September lN7r. 
Hoofddépöt: te Amsterdam over het Paleis voor Volksvlijt, Falckstraat No 49 

Bekroond te Arnhem mei ttlploma len Graad. 
i m o t e ™ ^"^"P1*''^"^^ e n t ' " ' - ' ^ ' ' ' KLEUHKN'IIOIIDEXUE METSELSTEKNEN. zoomede 
Lïï i ï r .^ iuiJS geweusclite PKOrlhLhN, z-oonls ttsedl aan diverse gebouwen voor versiering door ons geleverd worden PAB-
J Vf j l V L U F j I i L N , enz. ' 

X A X 0 H ' a V K K \ " " i n ititUIMm.?' K w k e " ™ ^ ^ i » UVMVW-

Groothandel in le qualiteit P O U T L A N D - C ' E M E N T merk . S T E H N " van T o t n m , G E A W I T Z & CA te Stellin; K N I W I T , B K V . V N SI S T U R O E ' S en/.. 
( te 's-Bosch bii den Heer SNIJDERS V A N O B F F E M . te I In mil 11 n.i 

Inlielitingen ook te bekomen 
te 's-Bosch bij den Heer SNIJDERS v»x G E K K E N . 
» Deventer > > • H, | | . B E L T M A N . 
» Dordrecht » de Heeren O H M . E K . 
» Arnhem » i • T. VAN DER B A C H & C". 

te llroningen bij den Meer K. 8 W I T T E R S . 
» Nijmegen ,. . . .1. VAN M E E L . 
• Rotterdam » de Heeren v. D. B E H l i & WII.LKIIIIAND. 

Gedrukt bij G. W . van der Wiel & C'. te Arnhem. 

Vijftiende Jaargang. N*. 22. Zaterdag 29 Mei 1880. 

D E O P M E R K E R . 
W B E ? É 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 . 
rtenüi» te 

ratie te A r 

Het Weekblad verschijnt des Zaterdags. 
Het abonticmeut bedraagt rotV het binncaUnd ƒ1.65 per .'1 maundeii uf 

wel bij voomitbetaliug zet gulden per jnar. Af«inderlgk« nominen* bij vuur-
uitbestelling 15 cent. 

Alle stukken en adver 

de Administratie 

adresseeren aan 

Arnhem. 

Advertentiën uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Adrertentién Vin 1—5 rraeD ƒ l . — , dBarboreo 20 cent roor eiken regel 
[iliiiitsruiiiite en 10 cent vonr een bewijsnonimer. Advertentiën voor het bui
tenland 25 eent per regel. 

Iu... 

A L G E M E E N E V E R G A D E R I N G 

V A N UK 
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 

H O U W K U N S T . 
Op Woensdag den '26st«n Mei verzamelden zich 

tan leventigtal leden ven de Mpate-bappij tot Bevor
dering der Bouwkunst in de groote bovenzaal van 
het Koninklijk Zoologisch (V-nootschap .V«iiu»-« Artis 
Magistra om de 40ste algemeene vergadering bij te 
wonen. Pe plaats der bijeenkomst was goed gekozen 
cn de zaal bood een verrassend gezicht aan; vele 
liouwkmistige oiitwei'iK'ti en de antwoorden, op de 
prijsvragen ingekomen, prijkten aan de wanden, en 
deze teutoonslellitig wenl iu waarde verhoogd dool
de belangrijke inzendingen van enkele fabrikanten 
en deu boekhandel. Al Iaat de ruimte vun een ver
slag niet toe allen te noemen , aehleu wij ons verplicht 
melding te maken van enkele bouwkunstige ontwerpei), 
als: het Aquarium te Amsterdam van G . ft. Saint, 
het kasteel Oud-Wassenaar vnn (J. Muijsken, het 
Diakenie-weeshuis van A. N. Oodel'roy. den Simdtuin 
aan de Weterunjsehans van Jb. Olie ibs., delndus-
tricscb'jol voor vrouwelijke jeugd enden Scbouwbiirg 
Frascati van A . L . van Gendt, bet Stationsgebouw 
te Leiden en hut eerste koffiehui, der Maatschappij 
voor Volkskoffiehuizen van T. Sanders, en eene vestibule 
van Daniel .1. Sauebes. Onder de inzendingen ver
melden wij de uitgaven en plaatwerken der Maat
schappij, eene bokngrijke collectie van bouwkundige 
wei ken van den uitgever Stemter en tentoonstellingen 
van De Lint en Co. te Rotterdam, de Nederlandse!)!' 
Kunst zandsteen! a b riek en van deu beer Hastiaan (slak
ken wol). 

De lieer C. Muijsken, Voorzitter van het. Bestuur, 
opende de vergadering te 0"% uren , heette de leden 
welkom en bracht iu herinnering, dal hij voor de 
tweede maal de eer genoot de vergadering te 
leiden, liet voorafgaande woord zou kort zijn , daal
de werkzaamheden, voor dezen avond op de agenda 
geplaatst, veel tijd vorderen. Spreker weeaeiop, dat 
het Bestuur dooi' het ontslag van den lieer Sehmitz 
ui.-» voltallig is en dat in de vacature met die, door 
ile periodieke aftreding van drie bestuurders, op deze 
vergadering voorzien moet worden; dat bel ledental 
met 8 verminderd i* en de Maatschappij een viertal 
eeieledeit verloren heelt, zooals nader in bel verslag 
van den Secretaris zal worden medegedeeld. Opnieuw 
moest op de moeilijkheid gewezen wonlen , waarmede 
bei Bestuur steeds te kampen heeft om de Bouw
kundige Bijdragen op waardige wijze te vullen, en 
bij de bespreking dezer uitgaven vestigde de Voor
zitter de aandacht der leden op de phoiulitogralisehe 
reproductie, die uithoofde van nimkostbnarheki voor 
de pluten is aangenomen. 

Spreker wees up het gun>tig verschijnsel, dat de 
belangstelling in de bouwkunst overal allengs groo
ter wordt, en dit zich zoowel uit de versiering van 
hei inwendige als het uitwendige van vele gebou
wen opeobeart. 

I)e ontluikende liefde voor kunst eu kunst nij ver
beid kwam de/e belangstelling zeer ten goede, en 
voor de toekomst was hiervan iets goeds te verwach
ten. Maar de hemel der schoone bouwkunst was 
ook niet onbewolkt. Met hem zouden gewis alle 
leden de opheffing vau de Commissie van Rijksad
viseurs betreuren. Een poging, dool' liet Bestuur 
aangewend, om die commissie in het leven terug te 
doen roepen, was vruchteloos geweest, l l i j drong 
tot krachtig samenwerken der leden aan. opdnl zij 
door eendracht mochten verkrijgen wat aan liet Be
stuur niet mogelijk was geweest l l i j bracht einde
lijk dank aan bet bestuur van Artis, inzonderheid 
aan den wakkei en directeur, den heer Wcsteruiuii, 
bij wien men nooit tevergeefs aanklopt nis het le 
doen is om kunst en kunstmin bevorderlijk te zijn. 
Hok nu weder was de /.aal eu de tuin voor de leden 
geheel belangloos toegankelijk gesteld. 

Eindelijk dankte bij de talrijke inzenders van plans 
en teekeningen, die tie wanden der saai versierden 
en waardoor eene keurige tentoonstelling gevormd 
weid. 

Oji uitnoodiging van den Voorzitter bracht de 
Secretaris verslag uit omtrent de geschiedenis der 
Maatje happij over het afgeloopen jaar en de hande
lingen van het Bestuur. Wij ontleenen daaraan de 
Volgende bijzonderheden: 

•Op 1 Mei 18711 bedroeg hel aantal leden 9 5 0 ; 
tot 1 Mei 18811 was de vermindering ".">, tenge* 
VUIL-'I* van overlijden en bedanken , eu traden (17 
personen tot het lidmaatschap toe, zoodat het aan
tal leden op 1 Mei 1880 i l i ' J bedroeg, aanwij
zende eene vermindering van acht leden gedurende 
bet nfgeloopen jaar. I>e eereleden Semper, Vtollet 
le Due, Cluvseiiaar en Barry , alle mannen van uit
nemende verdiensten en grooten naam op Iwuvv-
SAJMtig gebied, werden aau de Maatschappij dooi
den dood oulnomen. 

»De plaais deralgetreden bestuursleden werd inge
nomen dooi- de heeren A . J. van Beek, C. Muij-keti, 
en T. Sanders, en de samenstelling van het Bestuur 
werd up de gubruikelijkc wijze aan de leden bekend 

gemaakt. De beer J . II. Sehmitz .Ir. diende gedurende 
den loop van het jaar zijn ontslag i n , dat in Januari 
werd aangenomen en de beurt van |>eriodieke aftre
ding is thans aan de heeren A . J. C. .1. S. Bergsma, Jb. 
Olie Jb*. en N . Redeker Bisdom, liet heengaan dezer drie 
leden vervult het Bestuur met oprecht leedwezen, want 
zij verdienen den .(ank hunner medeleden voor den ijver, 
waarmede zij sleeds de belangen der Maatschappij 
voorstonden. 

D[lij de mededeeling dat de heer J . O. van Beusc-
koui, opzijn verzoek, als correspondent te Groningen 
eervol ontslagen is en vervangen werd door den heer 
.1. I'. Hazen, werd een woord van dank gebracht 
aan den beer Van Beusekom voor de wijze, waarop 
de belangen tier Maatschappij gedurende '20 jaren 
door hem behartigd zijn. Tot vervanging van wijlen 
den heer A . J. I'oyer, werd de beer S. J . II. Trooster 
tot cnrresponileiit te Zwolle benoemd. 

«Hel. optreden eener geheel nieuwe commissie van 
redactie en het nemen van proeven met eene ge
wijzigde uitgave vertraagden eenigszins de uitgave 
iler Bouwkundige Bijdragen, waarvan bet ' 2 d c , 3 d ' 
cn - i ' 1 " stuk van het SS^deeL benevens het Verslag 
dei' gehouden Algemeene Vergadering en Bijeenkomst, 
verschenen. Van de uitgave «Oude gebouwen*' zijn 
onderhanden de ' J ' i ' " en M'.it,e aflevering, bestaande 
uil deu /.uiderkerkstoren en de Muitlerpoort, beide te 
Amsterdam; ook deze uitgave zal gewijzigd wonlen 
zooals te zien is uit een proeve, die ter visie van 
tb; leden ligt. Vau de gelegenheid om advertentiën 
o]) «Ie achterzijde der omslagen van de Bouwkundige 
Bijdragen te plaatsen, wordt slechls spaarzaam ge
bruik gemaakt. 

»I)e bijeenkomst te Anisieniam in Mei 18711 wenl 
tloor slechts leden bezocht; tb' opkomst op dc 
Septeinber-bijeenkumst te Rotterdam was veel beter 
(7 ï leden), en met bet oog op het belangrijke van 
het verhandelde op deze bijeenkomsten wonlen de 
leden dringend to l een beter bezoek uitgenoodigd. 
De Afdeeling Rotterdam venlient den dank der Maat
schappij voor ile goede organisatie der daar gehouden 
bijeenkomst en voor de wijze, waarop zij de leden 
iu slaat stelde de belangrijke werken en instellingen 
hare!' stad te bezoeken. 

»Dc Maat se happij zond eene groote collectie teeke
ningen uaar de tentoonstelling, het voorgaand jaar 
door de vereeniging Artibus Sacrum te Arnhem ge-
houden. 

•De bibliotheek werd, zoo door aankoop als door 
diverse schenk ingen , aanmerkelijk uitgebreid, maar 
evenals vroeger slecht bezocht. Het is te hopen, 
dal hierin verandering zal komen, als aau de Ime-
kenj ecu meer waaitlige plaats gegeven kan worden 
in een maatschappelijk gebouw, dal iu vervolg van 
tijd zal opgericht worden, als de gedane voorstellen 

tot wet verheven zijn. 
»Op tie prijsvragen, uitgeschreven in 1878, zijn 

8 antwoorden ingekomen, en wel zes op de ls le 
vraag «zes woonhuizen op jKinlfundeering", gemerkt: 
10. Tijd is geld, So. XIX Siècle. Ho. M. Biné, 
4o. Fos , 5o. Verscheidenheid en oecreenstemming, 
lit). Verscheidenheid. Op de '2de prijsvraag neene 
verhandeling over deu scholen bouw" zijn geene eu 
op de 3de prijsvraag «gevels van een hoekgebouw 
enz," slechts "2 antwoorden ingekomen, gemerkt: lo. 
Leerzaam en So. Binèo. 

• l>eze ontwerpen zijn gesteld in handen eener com
missie van beoonleeliug. Instaande uit de heeren: 
11. W. Veth, C. Venueijs, K. Ongel, J. II. Leh
man en N . Redeker Bisdom; hun uitvoerig verslag 
leidt tot de slotsom, dat vau de antwoorden op de 
lste prijsvraag hef ontwerp nu '2, met de ken
spreuk XIX Siècle, ten volle met / .'10(1 wonlt be
kroond en aau 00. - i , onder tie kenspnuik Eos, 
eene eervolle vermelding met ƒ I OU wordt toegekend, 
terwijl aan no. .*», kenspreuk Verscheidenheid en 
overeenstemming een pnuuie vnn flb en een ge* 
tuigachrifl wotdt toegewezen. 

»Van de 3de prijsvraag wordt geen der beide in
gekomeu ontwerpen der bekroning waardig gekeurd, 
maar aau dat, ingezonden onder de kempreuk Leer
zaam, wordt eene eervolle vermelding en eene piv-
mie van ftoegekend. 

nltij bet openen vau het naambriefje is gebleken, 
dat de architect 11. Evers, tijdelijk te Brussel woon
achtig, voor du eerste prijsvraag liekroond is. 

Het Bestuur heeft, bij bet smartelijk verlies van 
Z. K . II. den Prins van Oranje, zijne deelnemi ig in 
dat verlies uan Z. M . tien Koning betuigd, en zich 
door eene commissie doen vertegenwoordigen bij tie 
veroerende uitnoodigingen van verschillende corpora
tion tot het bijwonen van jaarfeesten en vergaderin
gen. De Voorzitter der Maatschappij wenl benoemd 
l o l lid iler jury voor bet nationaal huldeblijk aau 
Graaf Jan van Nassau. 

»De gunstige toestand van de kas sielde het Bestuur 
instaat om de hypotheek, ten laste van het gebouw 
iu ile If Spekt eeg, ineens al" le lossen. 

«De afdeelingen Amsterdam, Arnhem, 's-Hage, 
Lelden, Rutlenhim, Sc hagen, Utrecht en Zwolle 
verkeeren allen iu gouden staat. De aldeeling Delft 
bestaat niet meer. 

i O n 
geaTwei 

Imtrcnt den werkkring der verschillende afdcelin-
llrerden eenige by zonderheden medegedeeld, waarbij 

wjj bet volgende opleeketieu omtrent het ledental en 
de gehouden vergaderingen voor zooverre deze op-
gegeven werd. 

" /e^ei-dai'i mat 1'23 leden hield 1 0 vergaderingen 
Arnhem 
's-Hage 
Leiden 
Rotterdam 
Schagen 
Utrecht 
Zwolle 

35 
138 

51 
I8S 
41 
bi 
SO 

nlle Afdeeling Botterdam besloot tol bet doen op
meten van een renaissance-gevel op de Wijnhaven 
en de teekening daarvan aan tie Maatschappij aan 
te bieden voor hare uitgave van Aflveeldingen van 
Oude Gebouwen. 

o Overeenkomstig het besluit der in September j l . 
gehouden buitengewone algemeene vergadering werd 
aan de Regeering een adres gericht omtrent het 
slichten en instandhouden van Rijksgebouwen; eene 
commissie, bestaande uil tien Piesident eu den Secre
taris der Maatschappij, hebben dit verzoekschrift aau 
tien Minister van Biuiienlandsche Zaken overhandigd. 
Dil adres luidde als volgt: 

Aan 
Zijne Eecellentie den Minister van 

Binuenlandsche Zaken. 
Excellentie] 

In tie 38* Algmeeiie Vergadering van ile Maatschappij 
Tot Bevordering der Bouwkunst, gehouden op 20 Mei l.I. 
wenl tie vraag gesteld: 

ils de wijze, waaiiip in den laatsten tijd eenige door het 
Rijk te Stichten geitouwen wonlen voorliereid en totstand
komen de meest gevvensclite ?" 

Up tleze vraag kwam van tie Aftleeliug Rottcrilam een 
antwoord in. Reeds in ile Buitengewone llestuni-sverga-
dering, op l'J April Ih7U met Vonmtterseu Secretarissen 
tier AWeelingeii gebouiieii. werd besloten in ileze gewich
tige aangelegenheid bel advies van alle Afdeelhigen in te 
winnen. 

I>e ingekomen adviezen werden op de :\Vr Buitengewone 
Algemeene Vergadering der Maat sen a pp ij tot Bevordering 
•Ier Denwkunst, op sG September l l . te Rotterdam ar 
buudtf tor tafel gebracht en broedvc 

S 3 een. steiiimell werd d. 
-loten. d.i. door de Mini -.llU|l|.lj 
Duu—Vunst i i MIIII-

-.llU|l|.lj 

urn wonl.'ii l.lh '. droogen 
den hMBtan bij .-. -tiilit I'I eu in 
i-ebonH II . iu il.iurtu.' l.l.i /. 1. 
Iie.lla.icls.be Zake i u.mle \ oorgeeb 
Conuni—ik \ UI III 'Uilvies. ..>.,,!. 
uit Nederla l.l-.'h 1 « k i l KÜgeo, 
venehillend kun ranenla) igen b i 
mulo-uil \ . i de 1 ij liet IC- -hun ilt 

II . . . l . i ,• . .1. i 'Aldiellll, . - l l . eu 
Zijne. E K . -1 II. II 1.. .1 N'll tut 
gelachtige uiige m h e i d 

rig besjimkeiL 
e Vergadering l<e-

Bevmilerillg der 
leulundsrb.- Zaken 
g van tien liestann-
ll.oil.len dei- Rijks-
Mim-t-i' van Bui-

M.i.U-, happij 

Het Bestuur 
lietere regeling van den best 
bet stichten en iiwtandboude 
met bel oog tin de plaats g 
('•uuinissic \an uijkoailviseucs. word 
deze aaligelegeiilieid len zeeiMe in 1 
ling 

dat ook door de Re; 

der Itijk^gi-i 
bad hebbend 

• lm • belangstel-

Numeiit het Bestuur rnarnoemd. 
De Voêrsittêt, 

Amsterdam, C. MOUISKS. 
25 Oct. 1879. De Stcretartt, 

T. 8AKDKRS. 
uOlsclionii de Minister van meen ing was, dat niet 

meer kun wonlen overgegaan tot bet benoemen eener 
Commissie van Rijksadviseurs, en wel met het oog 
op de vele moeilijkheden, waartoe de vurige Commissie 
aanleiding bad gegeven, gaf bij de verzekering, de 
in het adres ontwikkelde denkbeelden en voorstellen 
ernstig te sollen overwegen. 

I r den Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid werd bet prospectus gezonden der dezen 
zomer te Berlijn te houden tentoonstelling voor kalk-, 
gi|w-, leem- en cement-iiidustiïe, met verzoek tic Ne-
ilerlandsche Indusirieeleu met deze tentoonstelling be
kend te maken eu tot ruime deelname uit te noodigen. 
llienian werd voldaan door bet plaatsen van ad ver
ten tien , het ter lezing leggen tier voor waan len en 
het schrijven van brieven tot uilnoodiging aan tie 
voornaamste belanghebbende indusirieeleu hier te lande. 

.Ue buitengewone Bestuui-svergaiieriug wenl als 
gewoonlijk in April gehouden en door vertegenwoor
digers der afdeelingen Amsterdam, Deu Haag, Rot
terdam eu Utrecht bijgewoond. 

.Voor bet nazien van de rekening en verantwoor
ding van den Penningmeester, werden de afdeelin
gen Amsterdam, Ulrecbt eu Zwolle aangewezen, om 
een lid voor deze commissie te benoemen. Als uit-
slag der stemming voor candidaat-bestmuilei-s kan 
worden medegedeeld, dut iu bet geheel ziju uitge-
hrui-.ht '244 geldige stemmen, verdeeld als volgt: 
A . L . van Gendt >'2, J, R. de Kruijll' 2 8 , I. Gos-
schalk '2-4. 0 . B. Salm '21, P, .1. Huiben 1 4 , J . 
tj. van Niftrik 13, P. J. II. Grijpers I I , A . N . 
Godelroy 1 0 , B. de Greef Jz. I U , P . F . Laarman 
It, J . Kalir S, W . Springer 8 , terwijl tie overige 
stemmen over verschillende leden verdeeld wenlen. 

»Ue twaalf leden die de meeste stemmen Op zich 
vei-eenigden en hierboven vermeld zijn, vormen de 
drietallen der candidate!!, waaruil dezen avond eeue 
keuze van 4 Besiuinsleden moet wonlen gedaan. 

"Ingevolge art. 83 der wet weid eene commissie 
van wetsherziening benoemd , die rapport uitbracht 

en dit stuk, dat met het preadvies van het Bestuur 
aan alle leden werd toegezonden, zal heden avond 
het doel der beraadslagingen zi jn." 

Nadat de Voorzitter den Seci-etaris bedankt had 
voor het geleverde verslag, werd het woord gegeven 
aan den Penningmeestei , die met genoegen consta
teerde, dat het buiig saldo in kas ongeveer fibO.— 
hooger was dan dut van bet voorgaande jaar. De 
•tand tier zaak wonlt tloor onderstjuinde kasrekening 
en balans toegelicht. 

KASREKENING. 
Dchet. 

Saldo vau voorgaande rekening, ƒ 1080.30* 
187!». 

1 Jan. 
31 Dec 8390.91 ' 

1870. 
31 Bet

on I vangen conl riliu lien. 
verkooprekening (boek-en plaat
werken) 
renterekening 
huunrekening 
ad vertentieiekening . . . . 

Totaal. 

Credit. 
Per betaald over dit jaar aan 
crediteuren rek en ing . . . . ƒ 8597.74 
Per saldo op nieuwe rekening. • 1300.88* 

103.30 
• '21'2.15 
» 100.— 
v 11.90 
ƒ 11004 li-2:-

ƒ 9904.02" 

Uit het bovenstaande blijkt dal hel saldo van 
rekening f l3O0.88 :- bedraagt en onderstaande balans 
geeft het cijfer van ƒ 12489.98* aan voor tie waarde 
van de'bezittingen der Maatschappij. 

B A L A N S OP 31 D E C E M B E R 1879. 
Debet. 

Huis en erf, Wijde Kapelsteeg E 2. ƒ 9405.— 
Effecten rekening 
Invimtarisrekeuing 
Contri bul iereken ing (saldo uit Ned 
Indie) 
Debiteurenrekening voor advertentiën. 
Kasgeld 

Credit. 
Saldo schuldvordering op huis nspal 
«teeg 
Crediteurenrekeniiig 
Winst- en verliesrekening, voor zoo
veel de liezitliugeii der Maatschappij 
bedragen op beden 

3080.40 
1878.50 

32G.— 
4 3 . 6 0 

1306.88* 
/ 10040 .38» 

ƒ 3500. 
I 50.40 

D 12489.0** 

ƒ 10040.38 s 

Op de mededeeling van den Penningmeester volgde 
bet verslag van de Commissie tot bei nazien tier 
rekening, dat tie heer F. .1. Nieuwenbuis uitbracht; 
hieruit bleek dat tie boeken onderzocht, de velschil
lende posten met de bescheiden vergeleken en zoowel 
kas als effecten opgenomen waren en dat alles in de 
beste onle bevonden was, weshalve de Commissie 
voorstelde den Penningmeester tien dank der Verga
dering tc brengen en hem voor het gedane beheer 
te dechargeren. De Voorzitter voldeed aan die uit
noodiging en bedankte, onder toejuiching der leden, 
zoowel den Penningmeester als de Commissie voor 

tie moeite, die zij zich ter wille van de Maatschappij 
getroost hadden. 

Na eene pauze van vijftien minuten weid de ver
gadering opnieuw geojiend en de wetsherziening aan 
tie onle gesteld, waarvan de 0 eerste hoofdstukken 
tol artikel 3;* wenlen afgedaan. Op voorstel van 
tien heer J . I'. Metselaar wenl besloten, de verdere 
behandeling tier wet tot den volgenden dag te staken 
SO vóór het sluiten tier vergadering nog eenige pun
ten van de agenda af te doen. 

l iet rapport van beooideeling der antwoorden op 
de ingekomeu prijsvragen, tloor den Secretaris iu zijn 
verslag besproken, werd aan tie orde gesteld. De 
heer 11. Evers, voor de eemte prijsvraag bekroond, 
was niet ter vergadering tagenvroordig, en de beer 
W . T . Vuijk te Amsterdam maakte zich bekend als 
vervaardiger van hei ontwerp Eos, waaraan eene 
«u-volle vermelding en eene pnuuie van / '100 waren 
toegekend, die hem d or deu Voorzitter met een 
hartelijke toespraak werden uitgereikt. Toen de 
heer F . W . Heess te Aiii-terdam vergunning gaf tot 
het o|ienen van bet naambriefje, ingezonden bij bet 
ontwerp Leerzaam iu antwoord op de deiile prijs
vraag, weid ook hij dooi' deu Voorzitter met tie 
eervolle vermelding geluk ge wenscht eu hem de premie 
vau f 25 uitgereikt. 

Donderdag den 27 Mei. 

Op deze vergadering wertl de wetsherziening door
gezet en ten einde gebracht en het geheele voorstel, 
op enkele plaatsen door het aannemen van amende
menten eenigszins gewijzigd, met algemeene stemmen 
aangenomen. Heze discussion zullen iu een volgend 
nommer worden opgenomen, daar de lieschikbare 
ruimte vau het weekblad zulks voor ditmaal niet 
toelaat. Uit de vroegere artikels, in De Opmerker 
voorkomende, is het doei der uijzigingeu tien lezers 
volkomen bekend en in korte woorden beeft de nu 
aangenomen wet de strekking om een geïllustreerd. 
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 22 Mei 1880. 

.1. .1. Ilookholts. te Amsterdam. / 6S.UU0 
II. l . DoHas, . id<-m - O5.V00 
I'. S. Rünierse, idem i 85,880 
II. ti. ir .-i i . lriU i Oss. • ttlAOO 
.1. Koster, » Amsterdam. • OO.T77 
V. Paan*, >• idem i 5H.00i> 
II. van Buren en Zn., idem • 64,980 

I).- gunning zal later bekend gemaakt worden. 
. IUK<- 21 Mei: lo. bet bei-stellen en verbetereu 

van llijk-.lelegraallijt.eii iu de afdeeling Arnh : ingek. 
7 l.ilj.: 'muist,• m-i Iu. was Tb. Troost, Ie Arren, voor ƒ898. 

2o. ulein idem ui de aldeeliug Hoorn; iugek. ff bilj.; 
mm-te niM'br. was K. M. thesen, te Amsterdam. v oor 
/ 1087. 

2o de herstellingen aan 2 loodsen tot berging vau te-
legraaftnaterieel te Utrecht; ingek. U bilj.; minste inschr. 
was t i . A. Rooding en Co., te Utrecht, voor ƒ900. 

StwollO, 21 Mei: het bouwen eener kweek se hooi, be
nevens leerschool, gymnastieklokaal en conciërgewoning 
ie Deventer: minste inschr. waren .1. II. Vos en II. Vix-
selioxse, le Almeloo. voor f 1:18.870. 

\m0l2 iltr lifrirhltii cn Mciti'ili'i'liiiiïi'ii. 
B U I T E N L A N D. 

— In de Fransche Kamer werd de onder-secretaris 
Tïmjuet door een der leden geïnterpelleerd „ver de 
rangschikking; der schilderijen in den Salmi en de 
Jablochkoff verlichting, die ook door de Jury was 
afgekeurd. Lit de discussie schijnt te blijken . dat 
ook in deze de politiek in het SJH-I is en dat er een 
artistiek comité is opgericht ten behoeve van de 
christeiyke scholen, 't Ie waarlijk bedroevend, dal er 
in de neg.-iu i.-n.l nv nog kunstenaars gevonden 
worden, die er zich toe leenen om de zoogenaamde 
christelijke scholen instand i.< houden eu den invloed 
der g lelijkheid op het onderwijs te ondersteunen. 

— Men I ft onlangs in Rusland aanzienlijke petm-
leiuu bronnen ontdekt. De Russische bronnen of 
mijnen strekken zich uit over een lengte van 1500 
mijlen langs den Kaukosus, Tol beden heeft men 
slechts op twee j.unt.-ii beproeld jjetroleum te winnen : 
hei eene in bet dal der rivier Koeban , die in de 
Zwarte Zee valt, waar twee putten geboord zijn 
geworden door een Fransche maatschappij; hel an
der.-, dat betere uitkomsten heeft gegeven, nabij 
Bakoe, aan de Kaspische Zee. Verscheidene putten 
zijn op die plek geboord geworden tot een diepte 
van 300 meter en leveren 28000 vaten 's jaars. 
De totheden gevonden olie schijnt niet zon goed als 
die uit Amerika. 

— In dezen oogenblik is er in de Veivonigdo 
Staten zeer veel vraag naar litografische steenen. 
Totnogtoe deed men zijn voorraad vooral op in 
Duilschlaiid. Vermoedelijk zal Kana.la v laan een 
groot aandeel hebben in dezen handel; de groeven 
van Marmora leveren een even goeden steen voor 
lithografie als die in Duitschlatid. 

l i I N X K N L A N D. 

' s - G r a v e n h a g e . De gepensionneerde generaal-
majoor Delprat is in den ouderdom van S0 jaren 
overleden. Op 17-jaiigen leeftijd als cadet in I lnl-
laiiilschen krijgsdienst g.-ireden , ging Delprat door 
den drang der 0msia11.lighe.len nog hei zelfde jaar 
in Franschen dienst over om als leerling aan de 
Ecole des Bonts et Chausseés te Darijs de militaire 
studiën voort te zetten. In 1913 kwam Delprat in 
Nederland terug om de militaire loopbaan als 2 J ' 
luitenant-ingenieur te beginnen, en later in verschil
lende betrekkingen werkzaam te /ijn. Vele zijn de 
werken, door dezen geleerde geschreven en wenl 
Delprat tie gelegenheid niet mingeboden zich als mili
tair te onderscheiden en krijgsroem iu te oogsten, 
zijn naam zul door volgende geslachten daarom niet 
te minder met eere genoemd en herdacht worden. 

Haarlem. In de op 21 dezer gehouden verga
dering vnu aandeelhouders inde »llaar|eni-cbe Tram
way-maatschappij1' werd verslag uitgebracht over 
hel jaar 1X70; daaruit blijk), dal het netto-winst-
sal.lo bedrangt a . Hiervan wonlt duizend 
gulden besteed tot uilkeerilig vun I [-em-rit dividend 
en bel overige up diverse rekeningen afgeschreven. 

De exploitatie was gedurende het vorige jaar min
der gunstig dan in 1878, tengevolge der imt-stal 
ongunstige weersgesteldheid. In I 879 werden 09, l 7 i 
ritten gedaan en 408,412 reizigers vervoerd, liet 
onderhoud der paaiden had 07 cent per dag gekost 

U I T K E E R I N G E N . 

— De Suriiiuatiis.be Bank heeft het dividend over 
1870 op 5 pCt. bepaald. 

— De Commanditaire Vennootschap Lens en Berg-
Bina ie Amsterdam en Arnhem, keert uau do aan
deelhouders een dividend van 7 percent uit. 

De Nederlandsche Stoomlioot maatschappij te 
Rotterdam geelt ..ver 1870 een dividend van 7 | € t . 

Het dividend derZutfensche Bankvereeniging 
is bepaald op 10 pet. 

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

Varia. 
K e n z e e h o n d a l s t r e k d i e r . In /. . . Nature 

van 1 Mei j l . vindt men de afbeelding vaneen roei-
sloep, voortgetrokken door een iob of zeehond. 
Volgens genomen proeven schijnt dit beest eeu goed 
trekdier in het water te zijn. Het maakt de taak 
van den roeier gemakkelijker, 

S n e l h e i d d e r t e l e g r a m m e n . Volgens ofli
cieele bescheiden bedraagt de gemiddelde lijd voor 
bet sein n van telegrammen uit Darijs: naar Gua
deloupe, L i m a , Australië 15 uren; naar Japan 14 
uren: naar C h i l i , Hongkong 12 uren; naar San 
Francisco, Snigoeri I I uren; nnar Mexico, Mentevideo, 
Buenos-Ayres, de Kaap de Goede Hoop (? langs de 
Oostkust van Afrika) 11) ureu; naur Nieuw-Orl.-ans, 
Indic (.' Britsen Oost-Indié) 8 uren; naar de Ver-
eetiigde Stnlen, Astrakan, 'l'illis, Jeruzalem, Smvtiia 
0 uien ; naar Madera, Malta, Lissabon , Ko|ienhugcii 
4 uren. 

G e w o n e i n k t v o o r d e n c h r o m o g r a a f . Tol 
dusverre vereischte de chromograaf bet gebruik van 
gekleurde inktsoorten, Vandaar zijn naam. Onlangs 
i - men door vetbeteringen erin geslaagd, niet goed 
gevolg gewone -schrijf- en drukinkt te bezigen, zoo-
dut bet toestel zich leent tot allerlei toepeestagen. 

AANBESTEDING, 
Ontmanteling van Nijmegen. 
DE COMMISSIE VOOR DEN U I T L E G DER STAD 

X1JMKHEN, zal op*. Woensdag 30 Juni 1880 , des 
numiddugs om 1 uur, iu bet openhaar ten Raad
huize a a n b e s t e d e n : 

De S l e c h t i n g v a n h e t g e d e e l t e der 
v e s t i n g w e r k e n , ge legen t u s s c h e n d e M o 
l e n s t r a a t e n d e Z i e k e r s t r a a t ; h e t e g a l i 
s e e r e n v a n h e t t e r r e i n t u s s c h e n de 
v e r l e n g d e H e z e l s t r a a t e n d e r i v i e r de 
W a a l e n v a n h e t t e r r e i n t u s s c h e n den 
K r o n e n b u r g e r s i n g e l e n d e n S p o o r w e g , 
m e t d e n a a n l e g v a n w e g e n e n bijbe
h o o r e n d e w e r k e n . 

Bestek en teekeningen liggen van I Juni a. s. al' 
ter inzage up de Gei neen te-secretarie, al want zij 
tegen beuling van f 1,— pet' exemplaar te verkrij
gen zijn. 

De aanwijzing zul plants hebben op de vier laatste 
dagen der voorafgaande week , telkens dei voormid
dags om 10 uur. le beginnen nan de Direcliekeet. 

Inlichtingen worden gegeven door den Heer W. J . 
BRENDER IÏ HRAND1S, Ingenieur te Maastricht 
en door der. Heer VV. C. A . H O F K A M P , Hoofdop
zichter voor de otilinunlt-ling le Nijmegen. 

Aanbesteding. 
D I J K G R A A F F A H O O G H E E M R A D E N V A N DEN 

L E K D I J K B O V E N D A M S zullen ..p Zaturdag 29Mei 
ten 10 ure, in bet Gebouw voor Kunsten en Weten
schappen ie Utrecht, aanbesteden: 

" H e t v e r h o o g e n , v e r s t e r k e n e n v e r l e n 
g e n v a n d e n B e e r r n u u r te W i j k b i j 
D u u r s t e d e . " 

Hel In-stek met de teekeningen is op franco aan
vraag n.1 ƒ 2 .— verkrijgbaar bij den Lithograaf 
B. B R O U W E R , Si-honleii-ieeg te Utrecht. 

Aanwijzing op bet terrein. Donderdag 27 Mei 
van 10 tot 11 uur. 

Inlichtingen verkrijgbaar bij den Ingenieur E. G. 
W K N T L N K , Kaïneruur van den Lekdijk Bovendams, 
te Schalkwijk. 

\ \ . J . DE P E S T E R S , Dijkgraaf. 
T. A I. V A N ASt | | V A N v \ | J K . S.eretaris. 

A A N B E S T E D I N G . 
R E G E N T E N V A N H E T R. K. GESTICHT »VRE-

D E N B U R G " te Amsterdam, zijn voornemens op 
W o e n s d a g 9 J u n i e. k des namiddags ten 1 
ure, in thet Vosje" ann bet Rok in aldaar a a n te 
b e s t e d e n : 

H e t v e r b o u w e n v a n d e B o e r d e r i j 
N o o i t V o l m a a k t " , i n d e n V e n s e r p o l -

d e r , ge^n. D i e m e n . 
De Bestekken zullen op franco aanvrage » f\,— 

verkrijgbaar zijn bij deu Boekhandelaar J . S DE 
H A A S , Daleisstraat te Amsterdam, en ter inzage 
liggen mei de Iet-ken ingen van af tien 31 " M e i e.k. 
in het Vosje, en ten Kantore van den Bouwmeester 
A . C, B L E U S te Amsterdam, O. Z. Voorburgwal 22Ü. 

Aanwyzing aau de Boerderij »Nooit volmaakt" te 
1 Hemen op Maandag 7 Juni, des namiddags teu '.i ure. 

A a n b e s t e d i n g . 
I).. l i r iK iKMKKSTKI t i l ' i •p - ium-n t . ' AIIXIIEU zal 

Donderdag '27 Mei t 8 8 0 , des namiddag. I , in 
lu-t ii|H'iil>aai II-II .;.'in''-'iit<'lnii/,' a a n b e s t e d e n 

H e t O N D E R H O U D v a n he t R i v i e r b a d , 
v a n 1 J u n i j 1880 to t 31 M e i 1883 

Itcsti-kki'ii t 'V '» tiotaliii;.' tt-r Stvrelarie verkrijgbaar. 

derl een drietal jaren 
l l II F. U I I I , ,,,, |„ . | | , „ n „ | | ,;,„ ,,.„ 

Arrhi t i r t werkzaam, zo,-kl eene liiMivkkin^ ais O P 
Z I C H T E R bg een belangrijk werk. OBerte. wor
den ingewacht onder letter I. aati bet Bureau van 
,De Opmerker." 

Moznik Tegels voor Vloeren 
ia K E R K E N , W I N K E L S , V E S T I B U L E S , COIl l t l -
IIOIIS, W A H A N I i A ' S . i ini . , al» le HKKI.KKI . INI i 
van H U R E N , T E G E L S voor B L O E M B A K K E N en 
P A N E E L W E R K enz. 

U i s l u i t e n d A | i « n l s < - l i a p v a n l l u t v A - l ' ° . 
v o o r X e d i - r l a n d en d e s z e l f s K o l o n i ë n 

O. J. OOR, 
F i r m a A N T . D K W l J a ) , 

Scheepmakershaven .V". U'2 en Jujferstraat Sv. 5ü . 
R O T T E R D A M . 

On/e Machines worden <;i'nriiikt door ite Heeren : 
D K B K ' K S X- O K l . l l E N S ie Drutrn; V A N IIKII 
W K D B K N X DK K R U Y F F te Nijmegen en door 
de Saeiclé nnonguie des Tuileries iVEcltt, 

Boaiet F r è r e s . Lacro ix &. O . 
Machine-Fabrikanten 

28 rue Het Ecluses St.-Martin 
l - A H I J M . 

Volledige inrichtingen van Fabrieken voor alle 
soorten van |,>ri'e!em en aardewerk. Meer dan 
duizend dezer machine* zijn znowel in Frankrijk 
als in liet Biiitenlainl in werking. 

De geïllustreerde Catalogus wortll ti|i franco 
aiuivraice fraiico loeat'/.onileii. 

LEDEREN DRIJFRIEMEN 
l i l n l l e i i f im tiii(fi-M geheel In-werkt volgens 
E n g e l s c h e m e t h o d e . 

A L E X . A D A M . 
Delft. Fabr, van Leder en Drijfriemen. 

LOUIS G ö m N T c ^ 
R U K D A R T O I 8 Ï O . 

L U I K . 
Eigenaars eu exploitanten vuu H A R D S T E E N - en 

vnn K E I J E N G R O E V E N . 

H. & J. SUYVER. 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

dr IËIIIIIIIIIIM In Tuin. 
Bikkerstraat 2 0 en 2 2 . te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S van alle bekende typen 
™ r e p a r a t i é n aan Instaande K E T E L S wonlen in 
.len kortst mogelijken tijd geleverd litgevoerd. 

n io ro -L iT i i i i ( i i t \ n i i i : . 
liet beste pro Ié om B o u w k u n d i g e T e e k e 

n i n g e n . B e s t e k - p l a n n e n , K a a r t e n enz. snel 
en pieilkoup te repniiliieeeren. 

PnMpectuN op aanvrage oratie. 

A m s t e r d a m ( i l ' l )S . REIMKKINtiEB. 
Lithographen. Steen- & Boekdrukkers. 

Al- jc i i i i ' i ' i i l>.-jxo 
DBR 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 

SANII4C", TE H E S . FRANKRIJK. 
Z I L V E R E N M E D A I L L E 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 PARIJS. 
Teekeiniigen en Prijscourant zijn le bevragen bij 

J. J. S A N D , Wijnhaven 70' Bollerdum, al waar ook 
verkrijgbaar: Verschillende soorten van goedkooiie 
T E G E L S en T R O T T O I R S T E E N E N (gei,.,-

I 
M O Z A Ï E K -

P A R K E T V L O E R E N 
en verglaasde goflgurecrdo Te

gels, voor Muren en Decoratie. 
DE L I N T & C " . , Haringvliet 7. Botterdam. 

S C H A L K W I J K & l ' E . W I M 
Rotterdam, Wijnstraat 17. 

T e c h n i s c h S c h e i k u n d i g e o n d e r z o e k i n g e n . 
S c h e i k u n d i g en m e c h a n i s c h o n d e r z o e k ran 

b o u w m a t e r i a l e n . 
Agentschap voor Nederland van tie t o e s t e l l e n voor 

C e m e n t b e p r o e v i n g van Dr. W H . . M K ' H A . L l s . 
Onderzoek van water en adviezen voor het b r u i k 

b a a r m a k e n van verontreinigd water voor t e c h 
n i s c h e d o e l e i n d e n en hel voorkomen van k e 
t e l s t e e n v o r m i n g . 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Kiïfitiars V U Zuilen- 111 Tali'lliazall-urueven 

in RIJNPRUISSEN, 

Handelaars in Ouitschen en Belgischen Steen, 
Straatkeijen, Portland-Cement, 

KALK, BKOISSTt'EN, VUURVASTE STEENEN, ES/.. 
Sieuwehaeen N.zijde I C o O c r d i n i i . 

V A N R I E T S C H O T E N & H O Ü W E N S . 
Wijnstraat Rotterdam. 

I t i i l lEY \- t n .MP ' s V E R T I C A L E S T O O M 
M A C H I N E S met „r znn.ler S T O O M K E T E L 
steeds voorradig. 

Wij gaiandeeren deze, als zijnde de beste in hunne 
soort, tegen concurreerende prijzen. 
Ocilhistreecfle f.e'j^ouriiul leuc.ll „f, ,/„„,•,-,„„, 

i.,.•./<•:',,,,/.,,. 

II. I I O L S H O l l i t . ie A r n h e m . 
I * B > . . Z i l v e r e n l | i v o o r H i . t , . , . 

l u i M - l i i M t r i i i i t c i i i , . , , . 
I » ï t » . H o O E a t . ' < > i i i l < r . i ' l i e i i l l i , u , „ , „ . w • „ . 

K r | M > — r n • l < > i ' k i i i e e l - l i . „ | r i i i i i e i , t < n . 
V.s.rts: IIAIIII- en TI IKBNBIMKTI-BS, »| •„•„ 

nut K I J K E R S , BRIEF B A L A N S E N enz euz 

GAS-ZUIVERING 
dour liet gebruik van ijzer-ovv.le, geleverd door de 
Gat Purification und Chemical (.". Limited L.mdon. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en O o s t - l n d i ë 

W. Hoven en Zson, llotterdam, 
lii.i wien bijzonderheden en prgwpgaven verkrijg
baar 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,d. L o n d o n . 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

V A N 

VAL DE TRAVERS, 
Wri 

verkoop 

F O L K E R S &, C 
door wie nok tot hel l eggen v a n v l o e r e n inlichtingen vranle. verstrekt ™ o r d e r s , 
land aangenomen op gehjke voorwaarde,! als at e F a b r i e k . Beltweg N » . 3 , ,,. Amsterdam 

D e D i r e c t e u r W . P . W A L S H . 

' " ' -e A Q E N r E N voor den 
• A S P H A L T i n b r o o d e n zijn aangesteld: 

i e Amsterdam, 

NEDERLANDSCHE KUNST-ZANDSTEEN-FABRIEK 
t u s s c h e n V e l s e n e n I J m u i d e n 

Gtoedirekeurd bij Koninklijk beatlult vnn don ÏO Neptembt 
Hoofddépöt: te Amsterdam over het Paleis voor Volksvlijt, Falckstraat So 49 

Hrkroond ir Mrnhrm mrl niulonui int Graad. 
A l ' l ' K I . H M I K S K M , II00ÜK, O E I . K , B L A U W E , HA KOU KA 11 W K en G R I J Z E K L K i ; i l E \ l l ( ) l l ) F \ l ) i . ' M k ' i v r t S T I 

K E T v ' l o E K K N K e , , ; « * " - " * • » , R 0 W K L E N ' -

« z h i i r i : i i f ^ B * A & W V ^ K " R K " " ™ * E M O O U L « K ™ " S T " E * 
Groothamlel ,n le q.mliteit i ' O I I T L A X n - t ' E M E . N T „terk .Sr K »x" van T O M ™ , Otuwrrz St G'. te Stettin; Ks r. B „ 

•: I*: \ IvN . zoonteile 
il wonlen, l'Alt-

Inlielttingen nuk te bekuinct 
bij den lieer S N I J D E R S V * N « E F F E N . 

" « > II. II. B E L T M A N . 

» de Heeren G R R R S . E K . 
• » . T . V A N IIKB B A C H & C " . 

te (iriinin^en bij den Heer K . SWITTKI 
» Nijmegen . • . J. VAN MEE1 
l Rotterdam i de Heeren v. i i . B E I K i .* WII . I .EIIBAND. 

in h l M t l -

A N X S T U B O B ' S enz. 

K l i s . 
EL . 

(iedrakt bij Ci. W . van der Wiel & O . te Ahihem. 

Vijftiende Jaargang. N ' . 22. Zaterdag 29 Mei 1880. 

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

V O O R 

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 . 
Het Weekblad verschijnt des Zaterdags. 

Het aboDucmeiit bedraagt TOOT hrt binnenland flM per 3 iiiaainlcu of 
wel bij vooniitbeUliuu; H l pUee per jaar. Afzonderlijke nonuun bij voor-
uitbefitelling 15 eciil. 

Alle stukken en advertentien te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentien uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Advertentien van 1—6 repris ƒ 1 . — , daarboven 20 rent voor eiken regftl 
plaatsruimte en 10 eent voor een bewijsnummer. Advertentien voor bet bui-
n-nland 2'. eent per rc^el. 

A L G E M E E N E V E R G A D E R I N G 
V A N DB 

M A A T S C H A P P I J TOT lïKVOHDKHIN'ti DKIt 
H O U W K U N S T . 

Ou Wocnstliig tb-n aGsten Mui vcr/amelilcn zii'h 
tea zoveniigml IncUp vnn de. Mi«atwlia|»|»ii t..t Itevor-

dering der Boüwkunsi in de groote bovenzaal vun 
|n>i Kuiiiiiklijk /.itiltigisfb Genootschap Natura Artis 
Maifistra oiu tl.' I0sti> nlgi'ii ut' u-rgnib-riiiy bij I.' 
wonen. I>e plaatx der bijeenkonirt wasgoed gekozen 
cn tb; / : i : i l IMMHI OI-II vcrn-M-ml yt '/itbl uan; vol.-
Itoiivvkmislige (iiitwer(>en «'li tlf nut woorden, oji de 
prijsvragen ingekomen, prijkten nun de wanden, en 
deze tentoonstelling werd in waarde v.-rl gd door 
dc belangrijke inzendingen van enkele fabrikanten 
en «leu boekhandel. Al laai de ruimte van een ver
slag niet toe allen le noemen . achten «ij uns verplicht 
melding tt- maken vi nkele bouwkunstige ontwerpen, 
als: liet Aquarium te Amsteitlam van t i . II. Sa lm, 
hel kasteel Oud-Wassenaar vau i ' . Muijsken, het 
Üiakenie-weeshuia van A. N Godefroy, den Speeltuin 
aan de Weteringschans van Jb. Olie .11./... de Indus
trieschool voor vrouwelijke jeugd enden Schouwburg 
Frascati van A . L . van Gendt, hel Stationsgebouw 
t,. 1.,-i.l.' hel eerste koffiehuis der Maatschappij 
voor Volkskoflfiehuizen van T. Sanders, en eene vestibule 
vun Daniel J. Sanches. Onder .!«• inzendingen ver
melden wij de uitgaven en plaatwerken der Maat-
schappy, een.- belangrijke collectie vau bouwkundige 
werken van den uitgever Stemler cn tentoonstellingen 
van Dc Lint en Co. teRotterdam, de Nederlandsche 
Kiiusl/aii.lstft'iitabi'it-k en van tb-n beei Hastiaan tslak-

kenwol). 
Dt- b.fr C. Muijsken, Voorzitter van liet liestuur, 

.,|H-nilt- ile verjja.leriii;.' le IP/j ureu , 1 ttedel.ilen 
welkom en brachl in herinnering, dal hij voor .lc 
tweede maal de eer genoot de vergadering Ie 
leiden, liet voorafgaande woord zou kort z i jn , tiaar 
de werkzaamheden, voor dezen avond op de agenda 
geplaatst, veel tijd vorderen. Spreker wees ei op, dat 
bet Bestuur door bel ontslag van tien heer Schmitz 
nwl voltallig is en dnt in de vacature niet die, door 
dt' jieriodieko iit'tiviling van drie bestuurders, 0(.deze 
vergadering voorzien moet worden; tlal bei ledental 
met 8 verminderd K en de Maatschappij een viertal 
eereledeu verloren heeft, zooals nader in het verslag 
van den Secretaris /al worden inuilegeileelil. Opui.-uw 
mot-si o|> de mo-ilijkbeid gewe/.en wonlen, waarmede 
hrl [{«stuur sieeils le kaïiijH'ij beolt i le Bouw
kundige Bijdtagen op waardige wijze te vullen, en 
bij de bespreking dezer uitgaven vestigde de Voor
zitter de aati.la.bt der leden op de photolitogmllsche 
reproductie, die uithoofde van minkostbaarheid voor 
de platen is aangenomen. 

Spreker wees op hel gunstig verschijnsel. dat de 
Maiigstelling in de boiiwkuiisl overal allengs giixj-
i.r wordl , . ' i i dil zich zoowel uit de versiering vau 
liet inwendige als hel uitwendige van vele gebou
wen openbaart, 

De ontluikende liefde voor kunst en kunstnijver
heid kwam deze belangstelling /eer ten goede, en 
vooi' de toekomst was hiervan iets goeds le verwach
ten. Haar de liemel der schoone bouwkunst was 
ook niei onbewolkt. Met hem zouden gewis alle 
letlen tie opheffing vau de Commissie van Rijksad
viseurs beireuren. Ken poging, door bet Bestuur 
aangewend, om die commissie iu hel leven terug te 
li-ion roejieJl, was vru.bleloos geveest. Hij drong 

tol krachtig samenwerken der leden aan. opdat zij 
,„- ,,-)«. 11 i. I,i i ii . h: . i i verki ijufii wal aan lu-l lb'-

-tuiir niet mogelijk was geweest Hij bracht einde
lijk dank aan bet bestuur vau Artis, in/.undeibeid 
ann den wakkei en directeur, tien I r Westei man , 
bij wien men nooit tevergeefs aanklopt als bet te 
doen is .un kunsl en kunstmin bevorderlijk te zijn. 
nok nu weder was zaal en de tuin voor de leden 
geheel belangloos toegankelijk gestold. 

Eindelijk dankte bij de talrijke inzenders van plans 
en teekeningen, die de wanden der zaal versierden 
eu waardoor eene keurige tentoonstelling gevormd 

Op uitnoodiging van den Voorzitter bracht de 
Secretaris versing uit omtrent de geschiedenis der 
Maatschappij over bet afgeloopen jaar en de hande
lingen van bei Bestuur. Wij ontleenen daaraan de 
Volgende bijzonder Int len : 

l O p 1 Mei 1879 bedroeg het aantal leden 950 ; 
tol 1 Mei ISM* was de vermindering 7"», tenge-
vulge van overlyden en bedanken, en traden 67 
|iemuieii tot het lidmaatschap toe, zoodat het aan
tal leden op 1 Mei 1H8" 942 bedroeg, aanwij-
/•Mide eeue vermindering van acht leden gedurende 
bet algeluo|H'ii jaar. He eereleden Semper, Viollet 
Ie | , Cluysenaar en Bar ry , alle mannen vau uit
nemende verdiensten en grooten naam op bouw
kunstig gebied, werden aan de Maatschappij «I ' 

deu dood ontnomen. 
•De plaais der afgetreden lit'siuursledeii werd inge

nomen tloor tie heeren A . J . van Heek, C. Muijsken, 
en T. Sanders, e\i de samenstelling van bet Bestuur 
werd op de gebruikelijke wijze aan de leden bekend 

gemaakt. De beer .!. II. Schmitz Jr. diende gedurende 
tien ltKj|i van het jaar zijn ontslag i n , tint in Januari 
werd aangenomen en de beurt van jwriodioke aftre
ding ïs thans aau tie heeren A . J . C. J . S. Bergsuia, Jb. 
Olie.lb/ .en N.lledeker Bisdom. Het heengaan dezer drie 
leden vervult bel Be-stuurm-t oprecht leedwezen, want 
zij verdiénen den dank hunner medeleden vooi- den ijver, 
waarmede zij steeds tie belangen der Maatschappij 
voorstonden. 

«Hij de inededeeling dat de beer J . ( i . vau Douse-
kom, op/i jn verzoek, als correspondent tc (.rollingen 
eervol ontslagen is en vervangen wenl tloor den heer 
,1. I' Ha/en, werd een woord van dank gebracht 
aan den heer Van Beusekoni voor de wijze, waarop 
de belangen tier .Maatschappij gedurende '20 jaren 
tloor hem behartigd zijn, Tot vervanging van wijlen 
den I i A . I. Uoyer, werd de I r S. J . II. Trooster 
lol correspondent ie Zwolle benoemd. 

• Hetoptreden eener geheel nieuwe commissie vau 
redactie en hel nemen van proeven met eene ge-
wij/igtb- uitgave vertraagden eemgs/ins de uitgave 
der Bouwkundige Bijdragen, waarvan het ' 2 d e , 3d* 
en i ' 1 ' ' sink van het 2~>'u deel, benevens bet Verslag 
der gehouden A Igetneeiu' Vergadering en Hijeenkuinsl, 
verschenen. Van de uitgave lOude gebouwen" zijn 
oiiderbaiiileu de ' J ' J ' 1 ' eu tJ. 'l" ' ? aflevering, bestaande 
uil den /niderkerk-liireti eu de Muiilei [HIDI'I , beide le 
Amsterdam; ook deze uitgave zal gewijzigd wonlen 
/ooals ie zien is uil een proeve, die Ier visie vau 
de leden ligt. Van de gelegenheid om advertentien 
OJI de achterzijde der omslagen M U I de Bouwkundige 
Bijdragen te plaatsen, wordt slechts spaarzaam ge
bruik gemaakt. 

-Iu- liijei'iikiimsl tc Amsterdam iu Mei 187!) wenl 
tloor slechts H'2 leden bezocht ; tb* opkomst op tie 
September-btjeenkomsl te Rotterdam was veel beter 
(71 leden), en met het oog op het belangrijk.' van 
lu-t verhandelde op deze bijeenkomsten worden de 
leden dringend tot een beter bezoek iiitgenootligd. 
He Aldeeliug Ibitlerdaiii verdient den dank der Maat
schappij voor ile goede organisatie tier tiaar gehouden 
bijeenkomst en voor de wijze, waarop zij tie letlen 
in staal «lelde tie belangrijke wei ken en instellingen 
hare;- stad te bezoeken. 

. | ie Maatschappij zond eene groote collectie teeke
ningen naar de tentoonstelling, lu-t voorgaand jaar 
door de vereeniging Artibus Sacrum te Arnhem ge
houden. 

«He bibliotheek werd, zoo door aankoop al- door 
diverse schenkingen , aanmerkelijk uitgebreid , maar 
evenals \r..eger slecht bezocht. Hel is te hopen, 
dal hierin verandering zal komen, als aau de boe
kerij e,-u iu • waardige plaals gegeven kan wonlen 
iu ecu muatsfhap|>clijk gebouw, tlal iu vervolg van 
t i j l zal opgericht worden, als de gedane voorstellen 
tot wet verheven zijn. 

nOp de prijsvragen, uitgeschreven in 1 8 7 8 , /ijn 
H antwoorden ingekomen, L-II wel zes op de 1ste 
vraag »zes woonhuizen op paaltuiitleei ing" , gemerkt : 
10. Tijd is geld, 2o. XIX Siècle, ih.. .W. Biné, 
•4o. Eos, öo. Verscheidenheid en overeenstemming, 
i i . . . Verscheidenheid. Op .lc '2.1e prijsvraag »eene 
verhandeling over deu «.-IIOI.-UIM.UW" zijn geene eu 
op tie 3de prijsvraag "gevels vau een hoekgebouw 
euz." slechts -i antwihutleu ingekomen, gemerkt: lo . 
/.ee/zmiia en 2o, Hinia. 

i l leze ontwerpen zijn gestehl in handen eener com
missie van I nl.'. 'bug. bestaande uil de heeren : 
11. VV. Veth, C. Ve, ijs, E. tingel, .1. II. Leh
man en N . lifdeker llisiliim; liini uitvoerig verslag 
leidt lot de slotsom, .lal van de nul woorden op 'Ie 
Iste prijsvraag bet ontwerp no "2, met de ken
spreuk XIX Siècle, ten vuile met ƒ 3 0 0 wordt be
kroond eu aan IIO. ' i , ouder tie kenspreuk Eo», 
eci ervolle vermelding mei ƒ 1 0 0 wordt toegekend, 
terwijl aan uo. "*, kenspreuk Verscheidenheid en 
overeenstemming eeu premie van ƒ 7 5 en een ge
tuigschrift woidt toegewezen. 

• Van «le !ldc prijsvraag wonlt geen tier beide in
gekomen ontwerpen der bekroning waardig gekeurd, 
maar aan tlat, ingezonden onder de kenrpreuk Leer-
zaam, wordt eene eervolle vermelding en eene pre
mie van /"'2,j toegekend. 

uliij bet openen van bet naambriefje is gebleken, 
dat tie architect II. Evers, tijdelijk te Brosse! woon-
achtig, voor de eerste prijsvraag Itckroond is. 

Het Bestuur heelt, bij het smartelijk verlies van 
/ . K . II. den Pri lH van Oranje, zijne deelneuii ig iu 
tlal verlies aan '/.. M . den Koning betuigd, en zich 
door eene commissie, doen vertegenwoordigen bij de 
vereer.'inIe uituoodigingeu van verschillende corpora-
lii-n tot het bijwonen van jaarfeesien en vergaderin
gen. De Voorzitter der Maatschappij werd benoemd 
u>i lid der jurv voor bet nationaal huldeblijk aau 
Graaf Jau van Nassau. 

»De gunstige toestand vau de kas stekte het Bestuur 
inslaat om tie hypotheek, ten laste van hel gebouw 
in de Kapelsteeg, inennB af te lussen. 

»De afdeelingen Amsterdam , Arnhem, 's-Hage , 
Leiden, Rotterdam, Scbagen, Utrecht en Zwolle 
verkeeren allen iu goeden staat. He afdeeling Delft 
bestaal niet meer. 

•Omtrent den werkkring der verschillende afdeelin-
ged Werden eenige bij/onderbeden medegedeeld, waarbij 
wij het Volgende opleekenen omtrent het ledentalen 
de gehouden vergaderingen voor zooverre tleze op
gegeven werd. 

;' c 'eniai ' i met 1*23 leden hield 10vergaderingen 
Arnhem » .'l"i « » 1 » 
's-Hage • 138 i 
Leiden i 51 » i 7 i 
Rotterdam • 182 • 
Schagen i -it i i t> 
Utrecht • 51 > •> 5 D 
Zwolle » ii') i 
olie Afdeeling Rotterdam besloot tol bet doen op

meten van een rennissance-gevel uj. tie Wijnhaven 
eu de teekening daarvan aau tie Maatschappij aau 
le bieden voor bare uitgave van Afbeeltlingeii van 
Ou.le Gebouwen, 

Overeeiikoin-lii: hel l..-lnit dei in Si pteiulrer j I. 
gehouden buiteiigevvone algeineene vet gadering werd 
aan de Regeering een adres gericht omtrent bet 
stichten en instandhouden vau Rijksgebouwen; eene 
commissie, bestaande uil den Piesjdeut en den Secre
taris der Maatschappij, hebben dit verzoekschrift aan 
den Minister van Huiiieiilundscho Zaken overhandigd. 
Dit adres luidde als volgt: 

Aan 
Zijne Excellentie den Minister can 

Binnenlandsche Zaken. 
Excellentie'. 

bi tie 88* Alguieeiie Veigatlerine. van de Maatschappij 
Tol Bevordering der Houwkunst, gebonden op 20 Mei l i 
wenl de vraag gesteld: 

I- tic wijze, VV.I.IIOJI tu deu laat-teii tijd eeuige di.ir bet 
Huk Ie stiibleii g.Lniweti worden n-nlien-id en totstau.l-

de II lite 
Op deze vraag kwam van de M.l- .-lin- 5V)tterdani eeu 

antwosrd iu. Reeds iu de Buitengewone Bestuursverga
dering, op l'J Apiïl 1879 met Voorzitters eu Secretarissen 
der Afdeelingen gehouden, werd besloten iu deze gewich
tige aangelegenheid het advies van alle lYTueeliligen iu le 
wii.i.en. 

Ih- ingekomen adviezen werden ><p tie :i!i ' Buitengewone 
Algeiott-ue V.-rgadering der Maatschappij tot bevordering 
der Houwkunst, op go September LL te Id-lterdtUl ge-
b'-ii'Li Ier tafel g.-loaclit en l.r.i-.ivoeng U-sproken. 

Met algem stemmen wenl door de Vergadeting be
sloten, dat door <le MiiiilM-bappij tot Hen.rtl.iing dei 
Bouwkunst bij den Minister van' rlinnenlandsche Zaken 

• len toestand I-I| hel .hflilfi' en in-.|.mdli len der Idjk--
gebouwen en dal daartoe aan Z.K. den Minister van Bin-
uelll.llld*. lie Zlkel. Word.' V.HH-->teld l.et I H- I, eetler 
I oiiiuu-sie van (M-eadvies. U-Maautie vnnr bel in.•erend.-el 
uit Xiilerl.ni.ls.-he wk ligen. aan te wijzen door de 
wist lullend. km.Mvem-uigiiig.-i; luier te land.- .'om. gebruik 
makend van d>- l.ij het Bestuur de. Maatschilppij ingeko
men ailvie/eu der 'Udeelingen . I'll Hit gt'olldlg oi'|,l.-r/t«-k , 
Zijner Exc. voorsfcdlen tc tl tot alge! Ie regeling dezer 
gewichtige aangelegenheid. 

Het Bestuur overtuigd, dat ook door de Regeering eene 
hetere regeling vun den U-staaiiden twstaiid. vv.it betrelt 
bet slichten ei, iiiMaiidl len der Rüksgel wen. vooral 
met liet .H.g on tie ,.1.1.11. gehad hel.U-n.lf ..(.In-lting der 
roimiiis^ie van l,'i|ksiidvisini-s. wonJt gpwitmcht. U-veelt 
.l.-z.' aangelegenheid leu /.-.<•>(•- in l'w,- hoogf belangstel
ling aan. 

Nuitirus iff Bestuur voornoemd. 
Dr VoortitUr, 

Am.itrrtlitm, C. Hl'IJsKlV. 
2h Oei. 1879. De Secretarie, 

T. BAMDERS. 
•Ofschoon de Minister van meening was, dat niet 

meer kou woitlen overgegaan lol bet benoemen eener 
Commissie van Rijksadviseurs, en wel met het oog 
t>p de vele moeilijkbed waartoe de vorige Commissie 
aanleiding bad geg.-ven, gaf hij de verzekering, de 
in het adres ontwikkelde denkbeelden eu voorstellen 
ernstig le zullen ..verwegen. 

»|)..or den Minister van Waterstaat, Handel eu 
Nijverln-id wenl het prospectus gezonden der tb-zen 
zomer le Berlijn le houden tentoonstelling voor kalk-, 
gi |M-, leem- en ceuieiit-industrie, met verzoek de Ne
derl hjche Industrieelen met deze tentoonstelling be
kend te maken en tol rniiue ileelname uit Ie noodigen. 
Hieraan werd voldaan door het plaatsen vau adver
tentien, hei ter lezing leggen der voorwaarden en 
hel schrijven van brieven tot uitnood iging aau de 
voornaamste belanghebbend.- industrieelen hier te lande. 

•De buitengewone Hestuursvergatlering werd als 
gewoonlijk in April gehouden en door vertegenwoor
digers der afdeelingen Amstenlam, Den Haag, Bot-
lei'tlaiu eu Utrecht bijgewoond. 

•Voor bet nazien vau de rekening en verantwoor
ding van den Penningmeester, wenlen de ufdeeliu-
g.-n Amsterdam, Utrecht en Zwolle aangewezen, om 
een lid voor deze commissie ie benoemen. A U uit
stag der stemming voor caiuliduat-bestuuiilt-rs kan 
worden medegedeeld, dat in lu-t geheel zijn uitge
bracht 244 geldige stemmen, verdeeld nis volgt: 
A. L . van Gendt «2, J . I!. de Kruijll 2 8 , I. Gos-
aclialk -24. G. l i . Salm '21, I' .1. Huïbers 14, I. 
t i . van Niftrik I.'f, I'. I. 11. Cuijpers I I , A. N . 
Godefroy 10, B. de Groef Jz. l o , P. I . Laarman 
l i , J . knlir 8, W . Springer 8, terwijl do overige 
stt'inmen over verschill le letlen venleeld wenlen, 

•De twaalf leden tlie tie meeste stemmen op zich 
vcieenigdeii en hierboven vermeld zijn, vormen de 
drietallen der candidaten, waaruit dezen avond eene 
keuze van 4 Ik-siuursledeu moet worden gedaan. 

•Ingevolge art. (l'J tier wet wenl eene commissie 
van wetsherziening benoemd , die rapport uitbracht 

en dit stuk, tlat met het preadvies van het Bestuur 
aan alle leden werd toegezonden, zal heden avond 
het doel der beraadslagingen zijn." 

Nadat de Voorzitter den Secretaris bedankt had 
voor het geleverde verslag, wenl bet woord gegeven 
aan tl-n Penningmeester, tlie mei genoegen consta
teerde, dnt het batig saldo in kas ongeveer ftóQ.— 
hooger was dan dat van bet voorgaande jaar. De 
stand der zaak wonlt tloor oiiderslaande kasrekening 
en balans toegelicht. 

K A S R E K E N I N G . 
Bchct. 

iil.l.» van voorgaande rekening, ƒ 1086.36 
|M7'.I 

1 Jan 
31 l i . 8390 91» ontvangen contribution, 

u i verkooprekening | boek-en plaat
werken) 

D » renterekening 
» » hum-rekening 
B B advertentierekening . . . . 

Totaal. . 
I H 7 H . Credit. 

'M Dec. Per betaald over tlit jaar aau 
.•redileureiirekening . . . . / ' 8597.74 

» » Per saldo op nieuwe rekening. '» IMIMi.KH* 

Uit het bovenstaande bhjkt dal hel saldo van 
rekening ƒ 1306.88" bedraagt en onderstaande balans 
geeft het cijfer van f I2489.!>8r' aan voor de waarde 
vau de'bezittingen der Mnntechappy. 

B A L A N S Op : i | l i K C K M I i k l i l«7'.) . 
Delict. 

Huis eu .-if, Wijde Kapelsteeg E 2. ƒ 9405.— 
Kllecteiirekening * 3tl80.40 
Inventarisreken ing i 1878.50 
Contributierekening (saldo uit Ned. 
Indie) 
Debiteuren reken ing voor Bi I verten lien. 
Kasgeld 

326.— 
13,01) 

• |3M(j ^ 

ƒ 10040.38" 

Credit, 
Saldo schuldvonlering op buis Kapel
waag / 
Crediteurenrekening • 
Winst- en verliesrekening, voor zoo
veel tie bezittingen der Maatschappij 
U-dragen op heden. . . . 

;i.*»oo. 
50.40 

• 12489.98» 
j nii>;o ;;s--

Op de mededeeling van tien Penningmeester volgde 
bet verslag van de Commissie tot bel nazien der 
rekening, dal de heer F . .1. Nieiiw.-uhiiis uitbracht; 
hieruit bleek dat de boeken onderzocht , tie verschil
lende posten mei dc bescheiden vergeleken en zoowel 
kas al- effecten Opgenomen waren en tlat alles in de 
beste orde bevonden was, weshalve tb* i rommissie 
voorstelde den Penningmeester den dank tier Verga
dering te brengen en hem voor hel gedane beheer 
te divliargeereu. He Voorzitter voldeed aan die uit-
noudigiug en bedankte, onder toejuiching der leden, 
zoowel den Penningmeester als de Commissie voor 

de moeite die zij zich lel wille van de Maatschappij 
getroost hadden. 

Na eene pauze van vijftien minuten werd de ver
gadering opnieuw geopend en de wetsherziening aau 
de orde gesteld, waarvan de (i eerste hoofdstukken 
tot artikel 33 werden afgedaan. Op voorstel van 
den heer J. I . Melz.eluar wenl besloten, de verdere 
behandeling der wet lot tien volgenden dag te staken 
t.'ii vóór het sluiten tier vergadering nog eonige pun
ten van .Ie agenda at' te doen. 

Het rapport van beooideeling der antwoorden op 
tie ingekomen prijsvragen, door tien Secretaris iu zijn 
verslag besproken, werd aan de orde gesteld. De 
beer 11. Evers, voor de eerste prijsvraag bekroond, 
was niet ter vergadering tegenwoordig, en de heer 
W , T. Vuijk te Amsterdam maakte zich bekend als 
vervaardiger van het ontwerp Eos, waaraan eene 
eervolle vermelding en eeue premie van / 100 waren 
toegekend, die hem d u r den Voorzitter met eeu 
hartelijke toespraak wenlen uitgereikt. Toen de 
heer F . W. Hesso te Am-teiilaiu vergunning gaf tot 
het ojienen van het naambriefje, ingezonden bij het 
ontwerp Leerzaam iu antwoord op de derde prijs
vraag, weid ook hij door deu Voorzitter met de 
eervolle vermelding gelukg.•wenscht en hem de premie 
van / ' '25 uitgereikt. 

Donderdag den '27 Met, 

Op deze vergadering weid de wetsherziening door
gezet en ten einde gebracht eu het geheel.- voorstel, 
o| kele plaatsen tloor het aannemen van amende
menten eenigszins gewijzigd, met algemeene stemmen 
aangenomen. Deze discussion zullen iu eeu volgend 
nommer worden opgenomen, tiaar tie beschik ban-
rui int e van bet weekblad zulks voor tlit maal niet 
toelaat. Uit de vroegere artikels, iu /'-• Opmerker 
voorkomende, is hel doei tier wijzigingen tien lezers 
volkomen bekend en in korte woorden heeft tie nu 
aangenomen wet de strekking om een geillusli-eerd. 
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weekblad kosteloos aan de leden uit tc reiken, een 
li.-/..Mi-.hm Secretaris aan le stellen, het gehalte der 
Bouwkundige Bijdragen te verhoogen en de samen
stelling van het Pestuur in zooverre te veranderen, 
dat vier leden daarvan gekozen winden uit personen, 
buiten Amsterdam wonende. In verband met de uit
gaven, aan een en ander verbonden, wenl de con
tributie van I 10 op f 18 gebracht; voorts werd be
sloten om jongelieden tot het 29ste jaar als buiten
gewone leden voor de halve contributie en ook 
kunstlievende leden tegen betaling eener jaarlijksche 
bijdrage van f 5 aan te nemen. 

Voegt men daarbij, dat ook in de Overzeesche 
bezittingen afdeelingen opgericht kunnen wonlen en 
dat een deel der contributie afgezonderd wordt als 
bijdrage voor een geineenschap|-elijk en der Maat
schappij waardig gebouw, dan is de hoofdstrekking 
der veranderingen aangetoond en mag er met vol
doening op gewezen wonlen, dat bij de stemming 
ovei de wet en bloc geen der leden zich daartegen 
verklaarde. 

Op voorstel van den heer V. W . van Gendt JGs. 
besloot de Vergadering vooralsnog niet over te gaan 
tot de benoeming van vier bestuurders; daar op de 
Sept emlier-vergadering, het nieuwe Pestuur gekozen 
moet worden, zou desa benoeming weinig practisch 
nut hebben. 

De Secretaris las een schrijven van het lid Van 
Nienwkerke, I deride bemerkingen omtrent de ant
woorden op d Tste prijsvraag, welk stuk geren-
voyeerd werd aan het Bestuur. Pe heer E. O. A . 
Fol uit Rotterdam maakte zich bekend als vervaar
diger van het ontwerp Verscheidenheid en overeen-
stemming, waaraan de jury eeu getiiigschrifl met 
eene premie van f~'> had toegekend en bracht iu 
bel midden, dat bet coiiciirreeieiide ontwerp hos niet 
voldeed aan de voorschriften van bet programma, 
daar de voorgevel op de schaal 1 a 100 geteekend 
eu die vnn 1 a .Ml voorgeschreven was. Hij drukte 
zijn leedwezen hierover uit en teekendc protest aan, 
waarop de Voorzilter mededeelde, dat de Jury ont
bonden was en het Bestuurslid Sancbes de bemerking 
maakte, dat wellicht de niet slipte opvolging der 
voorwaarden oorzaak was, dat het bedoelde ontwerp 
niet ten volle bekroond was. Pe heer Fol voornoemd 
ontving uit banden vnn den Voorzitter de hem toe
gewezen onderscheiding. 

's-Gravenhage werd aangewezen als de plaats voor 
hel b len der SepteiiilHT-vergudering, waarop de 
begroot ing voor | S N ! aan de orde komt, die met 
bel nog . . j . de gewijzigde we| np \e]e [>nnleii ver
anderd moet worden. Na discussie wenl besloten, 
dat bet vaststellen der begrooting voor ditmaal eene 
•juaesiie \an vorm was en dal bet budget voor bet 
volgende jaar evenmin in September met eenige juist
heid kon worden opgemaakt, waarna tot aanneming 
der voorgelegde heg nu ii ing werd overgegaan. Op de 
eerstvolgende vergadering kunnen dan de vragen, 
die nu buiten behandeling gebleven ziju, aau de 
orde gesteld worden. 

De heer Zemel gaf zijn verlangen te kennen, bet 
woord te voeren over de wetsherziening; de Verga
dering was echter van oordeel, dat deze zaak niet 
meer iu discussie gebracht kon wonlen. 

Be Voorzitter bedankte de leden voor hun op
kom-! en di- liefuonde belangstelling in de Maat
schappij , waarop de heer II. Linse den President 
welverdienden dank bracht voor de goede leiding: 
bij voeg Ie daaraan woorden van dankzegging aau 
bet Bestuur en uitte deu wensch, dat de nu aange
nomen wet nieuw leven in de Maatschappij zou 
In engeti. 

Berichten eo mededeelingeD. 
B U I T E N L A N I). 

— J; Het zal den («minnaars vau de kunst aan
genaam zijn te vernemen, dat de heer Philippe Burty 
eerlang weder een verzameling brieven van den schilder 
Engine Delacroix in het licht zal geven. In die 
briefwisseling uit zich het geheele bestaan van den 
kunstenaar, vol inspanning, gewijd aan worsteling 
en ziekte. Verkwikkend is ook de adem van hooge 
wijsbegeerte, die soms zijn gemoed bezielde. Zoo 
schrijf) bij aan zijn vriend Fr . Vil lot : "Neen, gij 
zijl niet die diep ongelukkige mensch dien gij u heet. 
Men kan niet ongeneeslijk en zonder hoop zijn, 
als men uw verstand en uw hart heeft. Zoo men veel 
lijdt aan deze twee zijden, verheft men zich ook des 
Ie beier boven l e i alledaagse! n duizend mensche
lijke beboetten. Het leven van den geest is zulk een 
groote lalistnau tegen voMagen moedeloosheid' Men 
gewent zich te gemakkelijk aan duizend voonleelen , 
die wij niet inroepen, als de verveling zich van mis 
mccs-tci maakt. 

,,lk begrijp <M'k , dat een uwer levendigste verdriete-
hjkheden, vooral in aanmerking nemende het middel 
dat ik u aan de band dm-, de staking van uw werk is, 
waartoe uw gezondheid u dwingt, O ij moet u dus 
berooven van dal zoo machtig middel tot aanmoedi
g ing: den bijval. Maar is deze inderdaad niet eeu 
bedrieglijk gem.i, niet te vergelijken niet het genoegen 
dat men smaakt op het oogenblik van den arbeid? 
Baai in ligt bei ware genot, en het is in uwe hand 
ouder duizend vormen, die de verscheidenheid van 
uw studiën en van uw kundigheden onder uw bereik 
brengt." 

— § In bet nommer van 15 Mei j l . van La Nature 
is een beschrijving met afbeelding van een nieuwe 
petroleumlamp van Chariot, die zonder reuk te ver
spreiden en tonder gevaar van ontploffing brandt. 
I)e lucht heeft er toegang langs vier stroomen. Be 
verbranding is volkomen, dus zonder walm. Met 
licht is beld.-r en fraai, en de lamp geschikt voor 
allerlei glazen: deze breken nooit door de hitte. Be 
brander geefl het dubbele licht van ecu moderaleur-
brander. lie lamp verbrandt slechts voor drie tot 
vier centimes jM-Holenin in bet uur. 

Jj Me zaal vont in liewcging zijnde werktuigen 
van bet t'.onseriotoire des Art* et Métiers te Parijs 
bei-li in belangrijkheid gewonnen door een goed denk
beeld \;m den nieuwe bestuurder HervC Mutigon. 
Eiken Zondag wordt dit gedeelte van bet museum 

bezocht door een talrijk publiek, dat gretig onder
richt verlangt en de meeste belangstelling toont ui 
de toestellen, die voor zijn oog werken. De heer 
Hervé Mangon wil de belangstelling verhoogen door 
meer actualiteit aan de zaal te geven, en er alle 
nieuwe toestellen vereenigen, waarover men veel 
spreekt, maar die het moeilijker valt te zien te krijgen, 
vooral voor de werklieden, die slechts over hun 
Zondag kunnen beschikken. 

Ileeds nu telt de zaal eenige nieuwe werktuigen, 
en de elcctiïciteit heeft er een ruim aandeel in. 
Electrische machines, lampen, kaarsen van Jamin 
en JablochkoiT, vuist; heide ue toestellen van Bréguet , 
enz. vormen de kern eener belangrijke proefonder
vindelijke tentoonstelling| een kern, die binnenkort 
vermeerde!d zal wonlen met den motor van Marcel 
Depres, telephooen van verschillende i u r ichting,ens. 
Zoowel fabrikanten als uitvinders zullen den heer Hervé 
Mangon in dit werk ondersteunen , en alzoo zich 
zelven een dienst bewijzen door hun arbeid te 
doen kennen; aau het publiek, door het in tc wijden 
in de vorderingen der wetenschap en der nijverheid; 
aan het museum dat in luister en gut-Jen naam zal 
winnen. 

Zou men in Nederland niet dit voorbeeld kunnen 
navolgen/ Pe Bond tegen dronkenschap peiiue er 
eens over. ' " 

B I N N E N L A N D. 

's-Gravenhage. Door den Gouverneur-Generaal 
vau Nederlandsch-Oost-fndic zijn de volgende beschik
kingen genomen : 

verleend \ een tweejarig verlof naar EiirojM we
gens ziekte, aau den opzichter l e klasse bij deu 
Waterstaat VV. A . Lamping; 

bij den dienst der Staatsspoorwegen op Java: 
geplaatst'. op het hoofdbureau te Buitenzorg, de 
benoemde ingenieur %2e klasse R. II. .1. Spanjaard; 
benoemd: bij den aanleg van de lijn Buitenzorg -
Preanger Regentschappen , tot tijdelijk ondeiopzichter 
l e klasse, tie idem *ie klasse \V. Mnus, tot tijdelijk 
ouderopzichter 3e klasse, J . I luges, .1. .lansen, .1. 
II. Spellen en L . tie la Cluse; bij tien aanleg van 
de lijn Madioen-Blitai-Soenibaia, tot tijdelijk ander-
opzichter l e klasse, W . Klopper! en G. P. V. A . 
van Helden; tot tijdelijk onderupzichter '2e klasse, 
J. Wijsman: bij de opneming van tie lijn Tjimtjap-
Djokdjokaita geplaatst, als sectiechef, de bouwkun
dig-ambtenaar 2e klasse A. Hesselink ; bij tie exploi
tatie van tie lijn Soerabaia-Pasoeroean-Malang, 
ontslagen, eervol, wegens ziekte, de tijdelijk onder
opzichter 3e klasse A . Petersen. 

— Bü beschikking van 21 Mei 1880 , no. 4 8 , 
afdeeling Handel en Nijverheid, is aan de wat uwe 
C. Sonnevelt, te Hedel, tot wederopzegging, ver
gunning verleend voor een stoombootdienst tot ver
voer van personen, goederen en vee tusschen 's-Her-
togenhosch eu Gorinchem. 

— Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs houdt 
Vrijdag 4 Juni in bet lokaal Biligeutia eene verga
dering, waarin ouderaudero aan de orde zijn ge
steld Mededeelingen van bet lid A . Huet over de 
vereischte werkeu bij Amstenlam in verband met de 
verbinding van Amsterdam met tien Hoven-Rijn, eu 
van bet lid P. J. Nevt, over tien excavateur Couvreux. 

Beze bijeenkomst zal belangrijk zi jn, wijl het 
honorair lid K. de Leeseps, zich bij gelegenheid dat 
hij een In-zoek brengt aau Nederland, bereid verklaard 
heeft voor tie leden van bet Instituut eene voor
dracht te houden. Bic voordracht zal plaats hebben 
na nlloop van de vergadering iu den foyer van het 
gebouw voor Kunsten en \Vetcnsc!iap|ien. 

Na alloop tier vergadering wordt den heer Be 
l^esseps een diner aangeboden iu een der lokalen 
van bet Stedelijk Badhuis te Schevingen, waaraan 
de leden van het Instituut, die zich daartoe aan
melden , kunnen deelnemen. 

Rotterdam. Iu een vergadering van de Aca
demie vun Beeldende Kunsten eu Technische Weten
schappen wenl een voorstel van tien heer He Hans 
Hemkes behandeld, strekkende om bij gelegenheid 
der driejaarlijkscbc tentoonstelling een concours uit 
te schrijven voor jeugdige schilders, en hem, die 
door ziju talent de meeste aanspraak heeft op onder
steuning, in de gelegenheid te stellen zijn opleiding 
in bet buitenland te ontvangen, door hem f I2O0 
|ier jaar toe te leggen. Voor het denkbeeld vnn den 
beer De lltuis Hemkes bestond bij tie talrijk opge
komen leden tie meeste sympathie, maar bijna allen 
Sfhtten de uitvoering eene onmogelijkheid , toen het 
bleek, dat de Academie uit haai fonds slechts ruim 
f lOOO inkomen heeft, waarvan de helft moet wor
den liesteed aan ieder- jaar terugkeerende, vaste 
uitgaven, en dat voor de twee volgende jaren reeds 
over het geheele lied rag tier inkomsten is beschikt. 
Pe heer Jacob de Meijer bracht vervolgens hulde 
aan het bestuur VOOT het totstandbrengen en 
regelen der zoo uitnemend geslaagde tentoonstelling 
van kunstwerken uit tie particuliere kabinetten te 
Rotterdam, alsmede aan de eigenaars van die kunst
schatten. 

Utrecht. Tot chef der exploitatie bij de Neder
landsche Zuidf)osteis|ioorvveg-niaatschappij is benoemd 
de heer W'. P. Nieuweiihilijsen, tot dusver chel de 
bureau hij de afdeeling van den loopenden dienst 
der Nederlandse he |(ijnsp<M>nvegmiiutsr happij alhier. 

— Ter vervanging van deu tot Directeur der gasfa
briek te Zwolle benoemden beer J . J . Mollema, is 
lot ins[iecteiir-onderdirerteur tier gasfabriek benoemd 
de heer II. W . J . van Otterbeek Bastiaans, techno
loog, uit Deventer, die met 1 Juni a. s. zijn be
trekking aanvaarden zal 

U I T K E E R IN G E N . 
— Be Koninklijke Nederlandsche Stoombootmaat

schappij te Amsterdam, die verleden jaar wegens de 
in de laatste jaren geleden verliezen haar kapitaal 
met de helft verminden! beeft, deelt over 1879 twee 
pCt. u i l . Op de scheiien werd j 190,000 afge
schreven. 

— De Maatschappij »de Atlas" , fabriek van stoom-
SU andere werktuigen te Amstenlam , geeft een d i 
vidend van 0 pCt. 

[ Unkomli*ingen van Aanbestedingen. 
Maandag, SI Nel. 

Deventer, te 11 ur loor den uivhilect II. van 
Harte Mz.. bij ,\. Ilnijm: het gediidlelijk verbouwen van 
hei buis bewoont! door J. W. Jongeling aan de Gmote-PonL 

Haarlem, te 11 uren, in bet te verbouwen peiviid: 
het verbouwen van bet buis van Davidson, uaudetlmote-
tlnoLsti-uat. Inl. bij den architect 0. K. L. van den Ar I. 

Ilorilrei-lil te 12 uren. door het g te bestuur : bel 
uittivkkfli M U I oude. hel laveren en inheien van nieuwe 
palen, en het do.-u va uigc berst.'Hingen rn vernieu
wingen aau vvalhcschneiiugen en aanlegplaatsen in de 
havens eu langs de rivier binnen de ge entc Dordrecht. 

Hrrthen*. ti- 12 ureu. in Bet Bol vau Bolland; het 
herstel, dc veriiieuw'iig en het onderlioud lot 80 April '81 
van tie aarde-, kram-, rijs-, steenglouiing- en paalwerken 
aau de waterkeering vau Oiid-eu-Juiig-lttvskens. 

IjNrlnmlaVn . le 12 uren, door h.-t liestunr van het 
4e dijksdistrict in Overijsel |Mastenbroek i. hi] l | . van 
Rechleren: bet droogmaken tier Mas blocker schutsluis. 

« . i i j i . s h . r k . te 5 uren. door kerkvoogden der Herv. 
g "'Ie. hij A. Umuwer: bel schoonmaken dei -en. 
goten enz. enz. van tie kerk. 

Haltrrdam. door de directie der Hei nek en's Bierhrou-
werij-m;iatschiiii|JIJ : hei maken van horgpbtutsou voor 
bier en ijs. Iul. dij den architect A. VV. van Dam. Conl-
singet 53. 

'a-Hage, door den bouwfe lige I. II. Muller: het 
bouwen van 2 woonhuizen met toebehooren inde Barend-
straat aldaar. 

IMII-IIHL ' I Juni. 
- l i e - i n te 11 uren, in het koffiehuis vau F. van Dijk : 

l«*t Verbouwen en vergrmteu vau de distilleerderij in de 
Lepelstraat aldaar. Inl. lui den opzichter L. Oerks aldaar. 

Bergen-ep-Zaem ten kantore van den scctieiiigoniour 
L. J. tie Soimaville: het verfvvork. in pi-rceelen, aan ge
bouwen en kunstwerken van den s|Ntorweg Rnsendaal— 
Vlissingen. 

vv Mi'iis.i,,- , 2 Juni. 
I.nriiiclii-iii le |l) ureu. op het bureau der genie: het 

maken van t borgloods ui het furt bij Vuren. Rsmmg 
ƒ 1800. 

Zijne. i.< 10 men. door ingelanden van den polder B. 
en Noorder M. en Wester N.. hij J. Btaauboer. aan de 
St.-Maartensvl.itluug: het h.-grinlcn vau deu «Wkmerweg. 
vau tien Sl.-Maai lens- lol den B.ugervvcg. 

'•-Hage, le 11 ureu, door liet ministerie van water
staat eu/..: de heistellingen eu vernieuwingen aan de Bijks-
liviei werken tip tie Hoven-. II len- en Nieliwe-Mci wede. 

t het éénjarig onderhoud, iu 4 perc. Raming resp, 
ƒ48,910, /17.180. ƒ88,380 en / 28.060. 

Vllage. te 12 ureu. iltMir bet ministerie van water-
slaat enz: het maken en stellen van den ijzeren boven
bouw eener draaibrug. t 8 vaste gedeelten, over de 
Zaan. en vuu 2 viaducten te Zaandam, ten hel ve van 
den spoorweg Zaanstreek-Enkhuisen, Iul. hij dcu eerst, 
aanw. ingenieur te II.mm. Burning /' I ' : 

• v e n v hir | te i uur, door kerkv. der Herv. gemeente, 
in de kcrkekaiiier: hel i ruilen van zink dekken van 
2 kielvi-ldeu van hel dak dei kerk. 

Yerwalde. le 12 uren. hij den werkbaas II. J.Loman: 
het maken va n nieuwe balklaag t kap. kroonlijst 
enz. op het llms Verwolde. 

Barrndrrrlit, dom- het U-stuur over hel stoomgemaal 
van den Zuid IK i|< Ier eu den polder lluileiiland: delevering 
van 150.0OII M i . Kuhi -inachuiekolen. 

llenderdag, S Juni. 
VBanch , te 10 im-ll, door huig. en weth.: lo. de 

herstel lings- en vei uien wingswerkeii aan de hing over de 
Aa huilen den I «rlln-u-uitgang eu aau de brug over de 
hoofdgracht of de Oor el buiten de St.-Jans|iooit: 2». 
tie herstellingen nan de hekl lings- of voormalige v.-s-
tinginureu. vau tien Or t hen-uitgang tot den muien teu 
noordwesten vau den Hinthaiuei-uilgang. Iul. hij den 
gei neen tearchitect. Aauw, 1 Juni, te 10 uren. 

Kde, Ie 10 uren. door burg. eu weth.: eenige herstel
lingen aan bet steen werk van den toren te Luntereii. 
Aanw. 2 .luni. te 11 ureu. 

Halfweg llaarlriu, te 10 uien. hij 0. A. Hoogland: 
de verbreeding van tie steigers ten behoeve van den 
tiiimtc-IJpolilci iu hel Notinlze.-kan.ial en z.ijkanaal F. Inl. 
hij den iip/.ichter W, Tuijnuiaii, te Halfweg. Aauw. I 
Juni. te '.' ureu. 

Haarden, te 11 ureu. iu tie kazerne Oud-Molen: bet 
bouwen van loodsen iu de vesting Naaiden, lui. op bel 
bureau tier geme. Burning /'14,200. 

Edam, te 12 ureu. in het flee ren loge ment: lo. dixir 
•hjkgi-uuf en heemraden van Kat wonde: hel verrichten 
van eeuige werken aan den Kat wonder Z lijk. Iul. hij 
den opzichter W. Slut, te Katvvoude. Aanw. 2 Juni. te 
2 uren. 

2o. dom- dijkgraaf en heemraden van den Schardam en 
Keukeiidijk: a. bel bcpuincii, In-grinten van den dijk. Ier 
lengte van 425 M.. b. idem idem. ter lengte van IIHI M. 
en het aanhalen der eggen, volgens aanwijzing. Iul. bij 
den opzichter ('. de titoot. te Schar wonde. Aanw. 2 Juin. 
te 8'/, uren. 

So. door dijkgraaf en I maden van den wilder Be 
Zeevang: het aanleggen van sleeiiglooiirig. het heisb-lleii 
van de ilijkskruiii. magazijnen. schiH-iingeu. aaiislagvveikeu 
enz., allen aau deu ZeevangH lijk. Aauw. 2 Juni. Ie 
10 uren. 

•I... door dijkgraaf en heemraden van den Ziml)«ilder: 
het herzetten van n. lil . 2'.MHI M* stti-ugluoüng, hel ver
zwaren van den /.eeilijk ter lengte van 5tl M. euz. Aanw, 
2 Juni. te L uur. 

Ilaarlrm, te 2</t uren. door bel iiiiuisterie van water
staat enz., aau het gebouw van hel pTOV. hestuur: lo. 
het ondei houd van de werken van het Krahhersgat. Ra
ming /6700; Sn. hel verrichten va iige werkzaamheden 
up bet eiland l i k . Uamiiig f6600, 

Oaftlburjt- Ie 4 uren. door- liet hestuur vau bet water
schap der Sluis aan de Wielingen, m bet logement vau 
liuijsse: lo. hei houwen van een steenen duiker in den 
Zwmpolder. Ier Sl.-Aima-ter-Muideii; 8». hel I wen 
van 2 loodsen (ut borging van sluisdeurei scbothalketi. 
benevens hel verwisselen der vlueddeuren. 

Harlingen. 'savonds 8 ureu. fluor O. A. van Slooten: 
het bouwen van eeue margariuelsiU'rfabriek, Iul. hij deu 
ai'chitecl A. van der Meer. aldaar. Aauw. 1 Juni. te 
11 uren. 

I,emmer hij deu voorzitter van den veeupnldcr vau 
Echten: het aftreken, vervoeren en wederopbouwen van 
een muien, staande iu den WUssenauischepolder iu Zuid-
Holland. Iul. hij den opzichter A. J. Visser, te Echten. 

Arnhem , door hel pi«v. bestuur: eenige vernieuwingen 
en herstellingen in bet gclmiiw op de (iiimteiuarkt aldaar. 
F. 24. IH-steni,| n.t woonhuis vau deu commissaris tbs 
Knulligs. 

VrUdag, 4 Juni. 
Purmerende. te BIL uren, ter sji-retarie vau De 

Heemstee: In. het vertuin wen. reparceren en tut I Juui 
'81 onderhonden van alle Beemster binnen- en buiten
werken, iu 4 perc: 2o. bet maken van eene brug met 
steenen landhoofden eu vleugels, eu 2 hnuten duikeis met 
kozijn en schuif, in 2 pen1.; Ho. het leveren eu leggen vau 
2600 M» Waalklmkeistraal. 

Ueraburg, te 11 uren, door burg. en weth.: bet op
breken eu weder instralen van MOO M 1 bestraling op 
lUidersche it lelie gedeelten der gemeeiih', hel bestraten van 
tie (Hint- of veergateu heneiieii de schipbrug en dc leve
ring van tie henondigdt' keien. Aanw. H Juni. 

Krenlngen , te 12 uren, door he! ininislerie van wa
terstaat enz., aan bet gebouw van het pmv. bestuur: 
bet verlichten van eenige werkzaam beden aan de land
punt Beide. Burning ƒ 1670, 

(iranlngen. le 12 uren, door bel pmv. bestuur: bet 
vernieuwen vau de Schipjierstil, iu den kunstweg van 
(•roningen naar Zoutkamp, nabij lleiimn. 

Tho leu , bij den riMirziltiT van bet bestuur der Vis-
st-herijeii op de S. helde en Zeeiivvsche stnmmen: tie leve
ling ged. 1 jaar vau Duitsche stoomkolen viKir bet politie-
vaartuig Argus. 

Xatrrdag, a Juni. 
Raltrrdam, te 11 uivn. door dijkgraaf eu heemraden 

van den polder Prius-Alexander. in het algemeen verkoop-
lukaal aau deu Ooslsingel: lo. het onderhoud ged. twee 
jaren vun de kunstwerken, behoorende aau tien guilder: 
So. het onderhoud ged. 2 jaren van de straat wegen, tnr-
gang gevende tot den [Milder eu van die ter weeiszyden 
van bruggen gelegen, het ged. dien tijd up aanwijzing 

plaatsen vau kieltuin met brikvulling, het leveren fsm 
zand hij 27 bruggen i tin tien pilder eu het vervoe
ren van k.nilas,h naar de Rottekade; :to. bet leveren in 
'80 van 1000 .\| • grint op tie daarvour bestemde plaaLsi'n, 
kings de grintwegen vail deu polder; SO. bet kroozeii 
'811 van al de vaaiteu. tinlileu en waterleidingen van 
.len polder. 

M r i j m te l l uren. hij M. de S'agtegaal: de levering 
van 12IKI III.. gnive Buhr-ui.ichiiiekolen voor de stootn-
geiualeii. 

' a - B M » e b , te 12 uren. door de bestur Ier polders 
Van-der-Kygen eu Kiuiiid-en-Mii-rwijk. hij Van Dijk, 
(inmte markt : het maken van tie gehouwen voor een 
stoomgemaal van 1H0 paardek nicht, werkende met 6 
pnmpnidereii, t de hijlHduHd-ende gnmd- eu ander,. 
werken, aan den Dril sehe-Maasdyk nabij 's-Bosch. bil. 
op hel bureau van den ingenieur Niei-slrasz aldaar, Aanw 
.1 Juni, te 11 ureu. Bilj. inzenden lui den secretaris! 
penningmeester Jbr. I.. van der Hoes de Wlllelmis. aldaar. 

Maandag, 7 Juni. 
l i . . . . i r . - . h i te u „reu. in het lintei Hellevue: bet 

makeu van regenbakken hij tie kazerne en bij de infir
merie aldaar. Aauw. •". Juni. te 11 men. 

'«-Hage, te II 1/, uren. dooi' het ministerie van water-
staat enz. aau het gebouw van bel |in»v. bestuur: het 
veranderen van 2 gedeelten grintweg in straatweg van 
den weg loopciidc lUi l ' het Westlaud onder de geuieenl.. 
Naaldwijk, en het verhr len van een gedeelte der klim 
kei-bestrating van deu Ihjks-grouten weg tusschen Vllage 
eu de Uoonibrug. Aanw. :| Juui. Itaiuiug ƒ ló.tiOO. 

v i i i - i crd . i in . te 12 nren. iu het Burgerweeshuis: het 
driejarig onderhond vau 2 watermolens. 2 overhalen met 
hum,,- polderhuizen en annexe werken, aau de Sinter, 
binnen- eu Middelvel.lv he (hvnmb. pilden toe lie hoorei ide. 
met inbegrip van I nieuwen overluud en M boei ing werken 
Inl. bij den opzichter U. S. Nniit. Overtoom 169. Nieuwer-
Amsiel. Aanw. 5 .luni. (e 10 uren. 

Lelden, Ie 12 uren. door burg. eu weth.: lo. hel 
schoonmaken, invoeg n herstellen van gemetselde 
wallen, binnen en builen de stad: Sn. idem vau de ge-

tselde blllgvverkell eli eenige hij/.oiide.v heistellingen. 
Inl. bij d.-n g nteaivhitect. 

•-Hage, te 1 uur. door de directie der Nederlandsche 
Zui.|.Histcr-s|HNii w.'^inaatschappn : bet maken van stttions-
gebouwen, ktodsen, wacbterswiiningenen-huisji-t. stiitions-
afrastingen eu sMuitingen van overwegen, enz. enz., ten 
In-hoeve van deu siMMirweg Tilburg -VBoscli Nij gen. 
Inl. aau het bureau vau den ingenieur N. II. Nierstiusz. 
Aanw. :tl .Mei en 2 Juui. 

v » " i i - f i i . i i i i . te I1,', uren. door de Holl. Uzeren-apoer* 
vveguiaatschappij: Bestek 1811. hel verbreeden. Uitdiepen 
en s.ho.1 aken vau tomwlooten eu greppels, het graven 
vau droge sl.hiiiti. •ipiuimeii van ijzeriha.iil-afshuling. be
nevens hel iiitv.H-ieu v; nig laludvverk. langs den 
spoorweg Amsterdam Amersfoort en den zijiak Hilver
sum -Ptrecht, in a |i..iv. Haiuing /':t5tm. Ik-siek Is;. 
hel vei lichten van verschillende verhveiken op .1 sten 
siHmrweg lusschen Amstenlam A i>f,>orl en zijtd 
llilveisum l'treeht. iu H perc. B.uniug /'Bö4t>. Beslet 
188. h,-t uitdiepen en schno aken van beuiislooteii tn-
scben Amstenlam liotlerdam. in l peiv. Itamiiig / 422u 

Harnrvrid, ie 2 ureu. d • het gemeentebestuur: lo, 
het bouwei ner school met ameublement te Garderen; 
2.1. I-enige herstellingswerken aan de oiiilervvijzerswtiiuiig. 
aldaar. Iul. bij den gomeeilteopsichter Ie' Kirueveld. 
Aanw. 5 Juin. te 12 uien. 

Uln«dag, Juni. 
Hrrgen-aa-Kaam. te II ureu. in De Draak : bet maken 

van een regenbak hij de kazerne aan de Kon-iiiiiarkl al
daar. Aanw. :i Juni. te l i l ; , uren. 

s-Hage. te 1 uur. dnor bet ministerie van justitie: bet 
uitvoeren vau eenige verandering n vertiuiuiermgeii 
in bet paleis v in juMitie te Arnsteniam. Iul. bij den ni-
genieur-arcbitect .1. I'. M.-IZelaar. Ie VHnge eii bij den 
biHitdopzichlei .1. van Asiii-n-ii, te Aiiisti-rdain. Aanw. 
Juni. le 11 uren. 

Leeuwarden, te I uur. door bel ministerie van wa
terstaat, aau bet gebouw van het prov. bestuur: lo. hel 
oiiilei'h.iudan van de rijzen beslag- en steeuoeverweikeit 
en van de due. lie- en arbeideiswotiuig np Ameland. Ita
miiig ƒ 12,150: 2.i. idem van den stn .leidenden dam en 
aanhoor Inm- de ••. . , i ,1,. lubt op A land. Itamiiig 

/ 1800, Aauw. van beide 2 eu 6 Juni. 
Daasperland. te :; ureu. d.Hir hei bestuur der vvater-

k.M'.in- van den cal. polder Anuo-Fiiso. iu de lieiherg 
van W. Broekhoven: het verbeteren en niiderbomlen der 
vv.Ueikeeieiide wei ken van geinieoitleii |-older voor de 
dienst 80/81. 

Zwalle. do.n de Ovcnj-els»he Kaualisatiemxitschanpij: 
bet verven van de sluizen, bruggen, woningen enz. op Je 
eersU' eu tierde sectiën, iu S iieivwlen. Inl. hij .1 p-
Zichter .1. Vei in len, te Zwolle eu den ailjuiicl-4iiizichter 
l l . metberg, te Raalte. 

Uaenndag, S> Juni 
'•-Hage, te 11 uren. OOOT bet UUtUsteris van water

staat enz.: lo. het makeu van 5 dwaiskrild langs den 
link 'l-ncver van de bek under de gei ute Streefkerk 
Aanw. 5 Juui. Itamiiig ƒ21.600: Sn. het verikhleii van 
eenige werken tol urn m.iliseeriiig van «Ie Waal onder 
BOSSIIIII. H,i-ieiivv.iaii| n Varik, Aanw. 5 Juni. fu
ming J I24.HMI. 

I s W p a l U M , te II uren. bij I'. Kleubaas: het her
stel, de vernieuwing en Inl oiideih-nid lm ;«l April >1 
van tie aarde-, kram-, rijs- en steengjooangwerken van 
het vvalei-scbap Scherpenisse. 

Itiilstt.inl te 12 Uien. ilttnl' burg. en weth.: bet trek
ken en opruil Ier bestaande- en het make ner 
nieuwe walbescl bug bijlangs het terrein van de stads-
werkplaats. 

Amolerdam, te 1 uur. door regenten vau het B. K. 
geslicht ..Viedenbuig ". iu Hel Vosje: bet verbouwen van 
de boerderij «Nooit Volmaakt", in tien Veuscrjmldcr. gein. 
Dietueti. Inl. hij den bouwmeester A. I'. Hlejijs. I I.Z. 
Vtvnrburgwal. 22IÏ. te Amstenlam. Aanw. 7 Juni, le 3 uivn. 

I ' r v i i i , le 1 uur. door bel gemeentebestuur: hel ann>-
veeren der houten brug. gen. liet Groene Z,|[. het makes 
van t euwe brug me! sl en bn.if-.ien en vleugels 
le Noordilijk. gemeente l'rst'lil. 

krabbrndljke. Ie 5 uivn. in het gei ntehuis: het 
Douwen van eeue geheel nieuwe pastorie voor de Ibrv. 
gemeente, Iul. bij A. Ie Hemp te Kruiiiiugen. 

t t r r r h l , door de directie der Ne.|.-rt. Rifaepoorwag 
het veislei-ken en vernieuwen va gedeelte van d.n 
ijzeren Ixivenbouw der spnorweglirug over den Usid I-' 
Westervoort. Aanw. 1 en :\ Juni. Ie 12 uren. ICamin. 

/ 11MJ.IMH). 
w .ninnels door burg. en weth. van Heniiaanlenidifl. 

ten gn neen leb ui ze: bel umoveeren van bet zoouen. 
boogboiit. gelegen tusschen Spaiin eu Welsrijp. i-n 
ditarviHir iu de plaats stellen vat u nieuw bixighont »f 
loopbrug, IM vens het oprui uien van de viergang of loop
planken, eu daarvoor in de plaats stillen van 4 nieuwe 
gmigl len I I ingwerk enz. in 1 peiv. Inl. bij den 
architect S. van Veen. le Spaniium. 

Ilenderdag. le Juni. 
Arnhem, bij den notaris F. W. L vau Eek: het inn-

ken van y dvvarsknl.lien v.mr de Kleefs,hewaanl tegen
over Malburgen, aan den rechter Kijiinever. Aanw. -1 
Juni Ie 11 uivn, 

IlinitriMg. la Juni. 
Hreda. te 11 uren. iu Het Bof tan Holland: lo. het 

Iniuweii van een reinigiugslokaal hi) tie Klooslerkaieiiie-
lienevens liet verbeteren der afwatering van het terrein 
l'U die k.izer n op de t iaslhnisvelden: 2n. het herstel-
Ie vernieuwen van vloeren in de Kl.hMerka/eii n 
iu de kazerne de Lange Stallen. U-uevi-us het verbreeden 
van tntpjieii in lautstgeinN I gelmiiw: Sn. bel doen van 
herstellingen aai lil,ure gel.,uwen. Aanw. II Juni. le 
9 uren. aanvangende hij hel Hospitaal. 

Wiif i i - i luu . |t) Juni. 
•-Hage, te 11 uren. d«or ln-( ministerie van water

staat • '!!/.: het wegruimen var n in deu GelileiNclu'-
Usel, luibij de schiphiug te DevenU'r, gezonken vaartuig-
Aanw. 12 Juui. 

'«-Ilage, le 12 uren. door het ministerie van water
staat enz., ten dienste der Slaalss|H»irw.: lo. het leven' ' 
verwerken van hallast en het leggen vau spuirharien-
wissels en kruisingen op het gmtleiviistalioii in de St.lds-
rleUnnden te Amsterdam. Iul. hij den eerstaanw. inge
nieur te Amsterdam. Aanw. 8 eu H Juni, te l l uivn-
Baming / l 1(1.250; 8o. het ln-straUm van den weg lang* 
de noordzijde van bet middelgedeelte vau bel l'eutraal 
pei-soiieiisUtion in het Opsnheveilfrool te Amsterdam, lu i 
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bij den eerstaanw. ingenieur te Amsterdam. Aanw. 8 en 
V Juui. Raming ƒ32.550. 

'•-Hagr, tS 12 ureu. door het ministerie van water
snuit enz., ten dienste tier Staatss|Kmrwegen: lo. bet vol
tooien van de buitenhaven eu het maken vau aansluitiugs-
bazaltiiiuivn in tie bit mei dia ven aau de voormalige Marine-
sluis te Vlissingen. Iul. bij den hoofdingenieur, te Mid
delburg eu den ingenieur, te Vlissingen. Aanw. V en 10 
Juni. Itamiiig ƒ358,000; So. bet wyzigeii en uitbreiden 
der stationsinrichtingen te Aluieloo. Iul. bij den hoofd
ingenieur te Zwolle. Aanw. 8 eu U Juni. te l l ureu. Ha
uling nO7,40O. 

Wageningen. te 2 uren, door burg. eu weth.: het 
bouwen van 2 landhooftleti voor eene brug. met het daarop 
stellen van den ij/eren hoveiilmiivv. hij bestek nailer nni-
schreven. iu 1 [ieiv. Iul. bij deu gemeenteopzicbUu' S. 
Bitters. Aanw. 14 Juni. te I uur. Bilj. inz. 15 Juni. vóór 
4 uren. ter sec.retarie. 

Vrijdag, IA Juni. 
Nijmegen, te S uren, ten raadhuize : het maken van 

de gebouwen nor het gymnasium en do woning randen 
rector dier inrichting. Iul. hij den waarnemend gemeente-
architect J. J. Weve. van K Juui af, van 10-12 en van 
2—1 uren. Aauw, 14 Juui. le 1 uur. 

Waeimdag , SS Juni. 
Vllage, te 11 men. duur het ministerie van water

staat enz.: de uilvoering van t ige werken tot verbete
ring van den Hoven-Rijn iu de gemeente 1 lerwon-eu-Aerdt, 
tusschen de kilometerraaien « en 7 der herziene rivier-
kaart. Aanw. IV en 21 Juni. Itamiiig ƒ17,000. 

Vllage, le 12 uren. d ' bel ministerie van water
staat enz-, ten dienste der Staatsspoorwegen : bet makeu 
van gruiltl- en imd«n< werken voor hel gedeelte van Nij
megen lot Monk van een s| mot weg van Nijmegen naar 
Venloo. Iul. hij deu luNifdingeiiieur. te Arnhem en den 
waaiTieineiitl si-itieingeiiieiir. tt- Nijmegen. Aanw. 14 en 
16 Juni. te 1 uur. Hauling ƒ 166,000. 

Vrijdag.'SA Juni. 
Middelburg, te II) uren. door het ministerie vau wa

terstaat enz., aau het gebouw vau het pniv. bestuur: het 
maken vau .teoiiglimiiiig op den we-thavendam te Bres
kens. Aauw. IV en 21 Juui. Itamiiig ƒ 15.100. 

Zaterdag, 'J« Juni. 
Utrecht . i • 2 ureu. door het ministerie van waterslaat 

euz.. aan het gebouw vau het prov. bestuur: hel verrich
ten van baggerwerk ei i in de heulsche Vaart in tie pmv, 
rtivclit. in 2 perc. Aauw. 19 en 22 Juni. Burning: 
perc. 1 ƒ12.000. perc, 2 ƒ8840. 

naeimdag . :iu Juni. 
Vljiue^.-n . te 1 uur. in het gemeentehuis; de slech

ting van hel gcilccltcdct vestingwerken, gelegen tusschen 
de Molenstraat en de Ziekerstruat: hel eg;diseeren van 
hel terrein, tusscl le verlengde Hezelstr.ia! le rivier 
de Waal. -n van bel lern-in tusschen den Kr nbnrger-
singel en den spoorweg, met den aanleg van wegen en 
bijbehoorende werken. Aauw. de 4 laatste .lagen der 
vooralgiiunde week. telkens dos voormiddags ll) uren. te 
hegi II aan de Directie keet. 

Alloop van Aanbrslediiuzeii. 
Ilordrerltl. 15 Mei; het maken eu stellen van den 

bovenbouw eener- vaste spoorwegbrug over den mond der 
l'a|"'iig.ilshaven; iugek. 7 bilj.. als: 
II. Degens Jr.. Dordrecht, f 5241» 
F. Kloos eu Zn.. Alblasserdam. "•• 3'.i'J0 
Van Irorsser en Terleirst. Donhechl. > 3949 
L J. Knthov Co.. Vllage. - 3452 
I). A. Schreden eu Cn.. I.cidcn. - 8449. 
Ned.-il. St. lnMtiiiaat.sehappij. Botterdam. » 3250 
Pen Ikmduiu. Dordrecht, • sawt 

Burgh , 15 Mei: de vernieuwing eu hel onderhoud lot 
:ill April '81 van ile aarde-, kram-, lijs- en steengluoüug-
werken van tb- walerkeeiing van den cal. polder Burgh-
en-Weslland: iugek. 10 bilj. als: 
L van l'opermg. te Briiiuisse. f U2'K) 
W. Bingelherg, i llnivendijke. » 9800 
A. B.rrevoets, , Kerkwerve. UlfiO 
II. C. van tien Knie. • Zierikzee. i 9138 
A. van 1'nporing, „ llriiiiiiss... • 1H)58 
S. Besiiijen, » Oudiloip. i K990 
J. vun Sn,en. | Zierikzee. i 81)110 
II. J. Horueiju, i Burgh. » 88V5 
J. de Rijke, Stavems.se. » 8864 
K. Z er, i Burgh. « 8749 

4'artKene. 15 Mei: hel nuderboiiileu, herstellen en 
vernieuwen der waterkeerende werken van den cal. Ainia-
polder : ingek. 5 bilj., als : 
0. tb- Bijke. te Cohjnsplaat. ƒ 2090 
A. Fiiudraine, » tl.M-s. » 2547 
I.. Schriel, » Cohjnsplaat. - 2540 
I». Verbuig. • idem i 2397 
A. M. vau («visten. • idem - 2285 
gegund. 

Philippine. 15 Mei: bel herstel, de vernieuwing eu 
hel ondei houd |.<t 30 April '81 van de aarde-, kram-, 
rijs- en steeiigbviiiiigwerkeii aan de waterkeering van tleu 
[Milder Stad-Pliilippine; iugek. 5 bilj., als: 
J. Ite Hou. te Biervliet. /' 1260 
O. Meertens. ,. J|nok. - 1246 
I'. Boot Wz.. • Neuzen. » 1187 
0. Tholens, .. Hoek. i 1098 
I.. Koolc. | idem i 1050 

Philippine, 15 Mei: het heiste). tie vernieuwing en 
het lerhoiid lot :(n April '81 vau de aarde-, kram-. 
rijs- en steenglooiing werkeu van de waterkeering van den 
polder De Kleine-Stelle: iugek. 3 blij., als: 
l i . Meertens. te Hoek. ƒ 1"V" 
I). Tholens. i idem l 1580 
b. K-oio. i Idem i l5?o 

Ullheliiilnapoldrr. 15 Mei: het herstel, de vernieu
wing en bet onderhoud lot 30 April '81 van tie aaide-, 
kram-, rijs- eu steenglooi ing werken van de waterkeering 
van den Wilbelminapolder: ingek. 5 bilj.. als: 
B. den Ext er v. d. Brink. Knibb lijlie. t' 5230 
O. Bolier. Billand iliatln, .> 5200 
J. Leys. 's-lhsr-Aieiidskerke. - 5010 
J. fools, Hans weert, i 4970 
C. .Ie Wilde Az.. Kattendijke. i 4949 
gegil Uil. 

Ferwerd. 18 Mei: hel maken van een grintweg van 
Itcitsiun tul hij Jiiiium, ter lengte vau p. m. !«95 M.: in
gekomen 6 bilj.. als: 
J. Jaiisma. Ie Hallum. f 5400 
S. Jongedijk, • llnlwenl, '•• 4MB 
IJ. T. v. d. Veer. • Maisiim. i 4984 
B. J. Beotier, * Oudebiltzyl, >. 4980 
J. A. Doeken, • Kilisumageest, l 4840 
P, Plokkei, • Leeiiwanleii, * 4492 
niet gegund. 

U l o r k i r k i ' . 18 Mei: de gewone aarde-, kram-, rijs-
en steenglooiiugwerken van den polder Vliete: iugek. 8 
bilj., als: 

A. van 1'opering. ƒ 10.830 
IJ. Bolier, .. 10.640 
P. Verburg, i 10.537 
M. lavas, i IU.4IKI 
J. de Bijke. • 10.334 
!'. van tien Berge, i 10,285 
tt. de Bijke. .. 9.800 
.1. van den Band, i 9.591 

•Vleuwer-*mulei. IV Mei: het doen van renaratien 
aan den water len te Naaiden: ingek. 6 bilj.. als: 
Firma Heijtlager.«t Nieuwkerk. te Amstenlam, /' 6600 
F. Peters, » idem a 6300 
.1. Ik.verholf, I Piemen. I 6V80 
c. 'J'iim •. - Muiden, i 5940 
Itijneveld. - Mijdrecht. * 6600 
'.'. Verweij en C. van Soest, » idem • 5460 

Bnvenaarapel. 20 Mei: het herstellen, invoegen- stu
kadoren en afwerken .Ier B. K. kerk; ingek. 8 bilj.. als; 
0. Steen. Ie Voleiidam. f 22.600 
0. Bot " Bovenkarspel. .. 22.14l« 
tt, J. LeelUng. i idem » 20.600 
J. Nieuvvstad. - beetS, i 20.999 
J. dg Koning. - Edam. I 19.900 
P. I, Bluauw. - HtH.ru. - 17.990 
I- l'eer.-lHN.m, •• idem - 17.300 

J. Bobabn en .1. IVms, « Bovenkarspel, » 16.778 
ftehagen, 20 Mei: het vierjarig onderhoud van het 

i -ii-.-1 np .Jen dijk eu de kluiten, voor zoover bij het 
Ambacht van Wesl friesland iu liebeering; minste inschr. 

' was J. Se.hn'udcrs, te Kolhorn, voor ƒ6200; verdere wer-
i keu aau dien dijk: le perc. SchocJVWrfc: 8* lUfUpt, te 

Winkel, ƒ 1150: 2e eu 3e pers. tiumier- en metselwerk: 
; I'. Wilms t<' Aniia-I'aulowna, ƒ 600. 

«iranlngen. 20 Mei: het gi-deeltelyk afbreken en we-
; deropbouwen van een pakhuis aan tie Lynbaaiistraat, 

onder btdieer van tie architecten Hoekzema; ingekomen 
1 14 bilj.. als: 
j J. II. l.imhorgh. 

J. F. Lijbering. 
M. Mammen, 
l l . Schuur. 
J. de Vries. 
D. Doetjes, 
J. B. Jansen, 
II. de Jong, 
II. J. v. d. Nap, 
J. Walbuga, 
II. v. d. Nap, 
II. I. Korak, 
II. Jans.-... 
E. W. Wieize.ua. 
gegund. 

Heluward, 20 Mei 
derwijze. 

te Kroningen. J 49S6 
• idem I 4V77 
• idem .. 4933 
« idem .i 4900 
-. idem i 4770 
• idem .. 4750 
• idem .. 4750 

i idem 1 4669 
l idem 1 46:10 
• idem l 4526 
• idem 1 1391 
•• idem 1 4356 
• idem 1 4250 
• idem 3920 

..11.1... ...... 

II- Wilman, m 
.1 S l l . . M l . , , . , 
II. II. v. •! Valk 
T. Ib v . „I. 
K. II. K.v.istr... 
ï II. i . ..I,i„. 
1. Jurnlsiiu. .,1 • 

,1. W,-,j. i , | , 

, ,l,„ 

» „ I 

Idem, 

I N , 

li.-t -li .httii v.in ,..'iwl„>.,lii,.|.)uw 
i vi.ir li.-t It. K. 1,-1 wijs. 
.„•I„l.-,1 l>....l..|l,:u:li: 

(,•„•, 1 
/• MM 

852» 
7785 
• 100 
7S7I 
7570 
7840 

IH'IV. ^ mass:! 
ƒ 3*11» ƒ ISW» 

:i70ii 
4-111 
41MJ 
41.111 
MM 
S573 

l^.:HHl 
12.1I4U 
11.8(10 
l:l.5:lll 
m.y^i 

10.1)70 
| » - I Y . I gnguttd .ut. I'. IJ, v,.,r f 7-17I. 

2 jt>7t"<i'l ,»:'•' v. .1. W.'ij. »•>...' f .157.1. 
' . - B . . r h . 21 M,.<: In. lift ,|...rti.'kk,..i van J,..i rpchter-

k.ui,i..l,l,jk . I r Ziil.l-\Vill..,n.v,iai-t l i n t - ,1,' l , . , | . ' . . lml ; 
uehr, I' j . i ,- . . , i . ti> W . M I . I I ICIK-III. 

„j he 
. i . i . l , 

21 «... 

.an <i..i tteenglooting ..'««'.i 1.«'. buiten-
i «...I.Hlijk oniW Sl wijk ,.|| I., W.Tk.n. 
ijk-,-li,. \ , . , T : iniii-t,. IIIM-III . w.t- l i . 'I>' 

ƒ.1.1:1.1. 
. . . r n . 

voor .1. Dekker: 1 
II IV I-. 
Har,-,, Wiutnis. 
\ ,1,. Vn.-. 
II de Vi 
II linn-,. J r . 
II. II. Wi.ri l . i i . 
U » " l 

W .>•>. Kill I'll 

be 
•gek. 6 hilj.. als 

in , Ie 

J Nu 
:-k. i I 

11. Dik e. 
I. I I , / . K . I 
I; H.ivuga. 

Lopprr >um. 2: 
zuig te ' i Zandt. 
I uw U i . l , n . l . 
A. Micdci.dorp, 
T. histuor, 
F. Veltman. 

idem 
idem 
l.lelll 

op d... Zmd.-i 

i burgerwoonl.uis 

f 3968 
,. 3729 
•• 3699 
, 3673 
t 3654 
t 3652 

ll nieuwe hestra-
nsler straatweg: 

te Wins, boten. ƒ 1728 
- Oude-IVkela, - I fM 

Wlliscbolell. . 1680 
ei: het l« in wei ner burgerij-hui
ler litd.eer van tien architect O. de 
k. 7 bilj.. als: 

te 't Zandt, 
- Steil 
» Zeeii|p. 
• Ste.tui.1. 
« lianelsweer 
.. Lnppcrsiiiii, 

f Ui.Hl 
> 4-360 
,, 4180 
• 4000 
.. 3737 
.. 3630 
.> 3637 

J. Pot. 
Wlldel-kl. 
11. tiroeiiehiNiiu. 
Baiumg 
gegund. 

U r n l i l . 22 Mei: het maken van eene locoinolieven-
lentise met werkplaats en woning, eene groote ih aaisclujf en 
IxTgplaatseu. op bet station Amstenlam; minste inschr. 
was A. van Zeist, te Rotterdam, voor ƒ 115.500. 

Hrukelum. 22 Mei: lo. hel vergrooten der school te 
Heukelum. met herstellingen aan de onderwijzeisvv 
eu hijleveriii, 
B. Mink. 
W. Lnoijeu. 
A. de QTOOt 
l l . Sle/no. 
A. van Hei 

. schootn 
ti 

eubi 
• Kedicl 

Herwijueii. 
Heukelum. 

i (ioruicheui. 
Beest. 

k. 5 bilj.. als: 
ƒ 13.800 
'.. 13.000 

13.130 
• 12.819 
• 12.750 
hooi . . afbreken en wede nip IHI uwen van d. 

onderwijzers woning te Spijk, met hijleveriug van school-
meubelen; ingek. 8 bilj.. als: 

Spijk, 
idem 

Dies.'iu Ia lil . 
Hardinksveld. 
tinriiichem. 

H Herwijueii. 
.. (Jnrinc hem, 
. Sliedrecht, 

i : lo. bet vernieuwen | vooi 
scheiding' 

A. van Kei 
N, Stl-aver. 
II. de Zwart. 
I, A. Brouwer, 
C. Muilwijk. 
W. I.ooijcn. 
D. Siezo... 
F. Streelland. 

Hein. 22 M 
gasthuis) 

f 17.700 
• 17,690 
., 17/800 
.. 17.582 
• 17.420 
.. 17.400 
. 17.315 
. 16.537 

.r het St.-J.wis-
de Aiiuastraat: 

duijvers waren IJ, de Boude en Zn., te Delft, 
voor ƒ580, 

2». het bedekk Ier verandah in de vroiivvenafdeehiig; 
minste inschr. waren (lebr. D. eu It. I'. Buurman, te 
Delft, voor ƒ1062. 

Amaterdam, 21 Mei: hel maken vau een nieuw sta-
tjunsgcbouvv eu verdere werken te Vogelenzang: milisle 
inschr. was \ \ ' . de Jong Jr.. voor ƒ35.380. 

Herbaljum. 21 Mei: hel slicht ner nieuwe school 
te lli-rhaiju.u: iugek. 13 bilj.. 
,1. Schaafstra. te I iivvarden. 
D. V, d. Baaien, te Fratieker. 
.1. tie Jong Jz., te Alineiinin, 
C. S. Schiere. te Hoornberg..in. 
.1. Iv. van Dijk, te Fervverd. 
W. Ileuisen, te Fram-kei. 

Ie llarlmgen. 
B.-rgi 
Menalihiiu. 

i . Petenon. 
te Boksiim, 

iM'nde onderteek end, 
'IVuiii, 

/' 4856. 
'-. 4691). 
.. 4-189. 
I 4414. 
.. 4350. 
.. 4250.70 
-. 4250. 
.. 4163. 
i 4074. 
.. 4064. 
.. 3883. 
.. 3745. 
I 3599. 

.1. I'ljkstlu. ll 
I'. Heisiua. te Meiialdiim, 
F. J. B-dsiua en l l . (i. Peterson, te Iterlikum. 
M. J. Shola 
een biljet ol 
.1. (i. Dijkstr 
gegund. 

Leiden. 24 Mei: bet bouwen van eeuige lokalen teu 
behoeve van deu traiiivvav aldaar: ingek. 10 bilj., als 
M. II. Keiler. 
C. t;. van Oerle. 
J. N. van der Beijd 
I.. Mr 

dei Boi 
J. .1. Hassidljucb eu S. vau Leeuwen 
VV. va,, der Drilt. 
J. W. van l.ith. 
.1. B. lloogev.>eii. 
.1. F. J. Schimmel. 

VHage, 25 Mei: het maken t 
Herherts-zeehiH.ieu aau het mildste 
inschr. 

Leiden, ƒ 22.800 
idem » 28,392 
klem i 22.275 
idem 22. HM) 

Leiderdorp... 22.0V7 
Leiden. • 21.000 
idem » 19.5(H) 
id i 18.877 
idem .. 17.598 
idem .. 17.595 

levcivn vau 4 stuks 
marine: minste 

Pennen Baiidum, te Durdnvlit. VIMU- ƒ1650. 
s-liosrii . 25 Mei: het uitvoeren van verf-, silicaat-, 

saus- en voegwerken aau de gebouwen en inrichtingen 
van tie lijnen l'treeht—Bokstel en Eindhoven -llreda, de 
drie eerste werken me! hijleveriug. de laatste zonder bij-
levering van mat erin len, iu 5 pen,: 

VKRKWKRK, le |rerc. l'treeht -lieldermalsen. 
éénmaal vernissen per M* 

J. II. van Kraaij. te Amsterdam, f 0.30 
A. Schouten, •• Kuilenburg. • 0.20 
Th. W. van Aarle, « Tilburg. • 0.12 
tweemaal binnenwerk i»er M*. i 

tweeeessl buhet erk |ier M 1 

no. 2 
im. 3 
uo. 1 

> zamen IH«. 1 

Th. W. van Aarle. 
J. II. vau Krruij, 
tweemaal buitenwerk pc 

f 0.22''-
.. 0.87 
• 0.27* 

ƒ 0J6 
i 023» 
i 0.22» 
f 1206.18 

uo. 2 • 1158.20* 
uo. 3 - 1087.19s 

•re. IVIdermalsen—VBoach. 
tue,'in.nl binnenwerk per M 1 

, te Tilburg. ƒ 0.25 
- Amsterdam. I 0.22" 

M» no. I ƒ 0.24 
nu. 2 i 0-22» 
no. 1 648.15 
no. 8 - 813.11s 

8e PSP8. 's-Bosch-Bokstel-Oisterwijk. 
driemaal olieu per kt* 

J. H . van Kraaij. b' Amsterdam. f 0.30 
Th. W. van Aarle. • Tilburg. i 0.24 
II. P . Weiitens, » Eindbov . 0.10" 
tweemaal binnenwerk per M* na I ƒ 0.22» 

no. 2 i 0.24 
no. 8 • 0.21* 

tweemaal buitenwerk per M , no. I ƒ 0.22" 
nn. 8 • 0.22 
nn. 3 • 0.20» 

te zumcii no. I ƒ 868.46' 
no. 2 • 863.177 

no. 8 » 791.51* 
4e perc. Oisterwijk -Breda. 

tweemaal bi luien werk |>er M 1 

JL II. van Kraaij. te Amsterdam. ƒ 0 . 2 2 » 
Q <le Haan. i Eindhoven. » 0.24 
Th. W. van Aarle, i Tilburg, • 0.22 
tweemaal buitenwerk per IP na 1 ƒ 0.22» 

na 2 i 0.23 
no. 3 i 0,21 

viermaal binnenwerk per M* no. I J' 0.40 
no. 2 ? 

no. S i 0.39 
te zamen no. 1 ƒ 160.89= 

no. 2 » 154.09.' 
nn. 8 » 151.85 

5e |<en\ Bokstel -Eindhoven. 
driemaal oliën per M 1 

J. 11. vau Kraaij, lo Amsterdam, f 0.30 
C. de Baan, • Eindhoven, - 0.20 
Th. W. van Aacle, . Tilburg, l 0.24 
tweemaal bit nwerk per M 1 no l ƒ 0 . 2 2 » 

na 2 • 0.23 
no. 8 . 0J8 

tweemaal buitenwerk per M* no. 1 / 0.22T 1 

uo. 2 * 0.22 
nn. 3 .. 0.21 

te za II no. I ƒ 859.19"' 
uo. 2 • 828.08 
no. 8 * 796.10 

le. 2e. 3e. 4t 5e peiv. l'tivcht Bokstel. 
Btvda Eindhoven, 

in massa F. W. I'eteri. te Amsterdam. ƒ4613.30 
VOEOWKKK. le perceel l'tivcht (lehlerinalseii: B. v. tl. 

Plas. te Bokstel, /0.60 per M 1 ; 
8e perc. idem. lieldeivnalsen -VBoscb: L. van Erp. 

le Hedel. f OM OW I P j 
3e perc. idem. VBoscb Ikikstel: uo. I. fOM per M»; 
4e perc. id Bokstel .Eindhoven : 110. 2," f 0.56 per M": 
SAUBWERK. Ie perc. 's-Bos.li Bokstel: l l . ' v. .]. Plas. le 

Bokstel, ƒ0 .09 per M*: 
2e peiv. idem. Bokstel Ei uithoven: L. van Erp. le 

Bedel, f OM per ht*; 
Tb. W. van Aarle. Ie Tilburg, ƒ 0.05. 
BreskenK. 25 Mei: lo. het herstel uidcrl Itot80 

April '81 vau de werken van den Hmddplaatpilder: ingek. 
8 bilj..als: 
J. Teuuisse. t.- riooMpbat, ƒ 11.853 
I'. Monj.-. I Breskens - 11,598 
A. van |'o|H-ring. - BrUuusse, • 11,585 
J. Kole. • Ilansweert. » 11,500 
I'. I. Viss.r-. ,i Kr.iiiiingeii. i 11.499 
.1. Verkmjl Quakkelaar. - Vlissingen. i 11.460 
I). Tholens. .. Hoek. i 11.438 
I. van Male Dz.. i Breskein, » 11.896 

8a bet hei-stellen vnn de lUStiosluis in den zeedijk tus
schen dijkpaleu I eu 2. met hel mulei hond lot 30 April 
'81: ingek. 4 bilj.. als: 
l ' . Monjé. ie Breskens, ƒ 600 
J. van de Sau.le. - idem 550 
.1. Monj.'-. i idem 510 
.1. Horton. » Biervliet. i 536 

lt.it lerdani. SB Met: lo, het driejarig onderhoud van 
de 8 stuks hooge-boezeuiinoleiis. het stoomgemaal enz. 
van Schielami. in 3 perc.; minste inschr. waren : pen*. I 
J. van der Loo, te Kialingeu. voor /'VIOO, peiv. 2 J. van 
Oei. te Delft, voar /'133(1. |ieiv. 3 .\'. II, Heusden. te Bot
tel.lam. v.«.r /'950.' 

2«. de heist'ellingen aan ile Maas-en UselhiN.fdeii; minste 
iuscbr. was r . Linjendijk, te (ïoiula. vnnr/845. 

So. tie levering van zwaar liuimerho.it. iu 3 peiv.; 
minste inschr. waren: |ioiv. I W. Ilnogendijk. te liouda. 
voor ƒ1171. In-re. 2 A. de Jong er, Zn., idem! voor ƒ 1397. 

4o. verzwaring van de bedijking aau den Hiilph.ie/oin 
enz.; minste inschr. was T. M.ldde T/.„ te Lekkerkerk. 
voor ƒ 8800. 

5o.'he|st,-lleu van defecten aau Schielatlds Hoogen Zee
dijk, in 10 iierc: minste inschrijvers waren: le iierc. T. 
Mudtte Tz . v.Ni|- /'270 : 2e IN- IV. L. Vernam, le Nieiiwer-
kerk. voor /'135: 3e lieiv. A. Bollnos. te Candle a/.l Usel. 
voor /8*;4eperc, VV. Roinevn, idem. voor ƒ590: 5e p-iv. 
C. Zatieii. te Aiuiiieist.il. VINII- ƒ240; 6e JH-II*. A. Bullous, 
voor ''105; 7e perc. W. Bomevn. TOOT /'360: 8e perc Gr. 
van Herk. Ie Ouderkerk a/.l Usel. VINII r540: 9e j.-iv. C. 
van tier Kuv. te Moordnrhl. voor /120; 10e peiv. Arie 
Mudde. Ie Lekkerkerk. voor ƒ800. 

Vllage. 26 Mei : lo. de heistellingen en vernieuwingen 
aau de Bijksrivierworken m de Noord, de (Inde-Maas 
boven het llereiigal. bel Mallegat. de Kntblie. de Ik.rts.he 
Kil en hot spui. net bet eenjarig onderbond; ingek. 6 
bilj.. als: 
C. Roskam J l - te Sliedrecht. ƒ 2V.20O 
A. Volker Lz.. - idem • 27.800 
V. Bos Az.. - Donhechl. • 28,500 
.1. Volker Jz.. • Zwijn.liecht. • 25,800 
L A. van Baatten. I Sliednvht. i 25.550 
O. de lliaig. » tioriucheiu. i 88,990 

So. het wegruimen vai n in tie Waal onder Bossiim 
gezonken vaartuig; ingekomen 2 biljetten, als; 
.1. Meijer. Ie Nijmegen. f 5350 
.1. Meijer, » Zult-Dunmei. „ 3496 

3o. bet verrichten van baggerwerk in de Auier eu bet 
hostellen en onderhouden van de werken op hel Ixiven-
tleel dezer rivier, aan de monden van bet Oud.-Maasje ! 
eu de Horige; ingek. 7 bilj., als: 
l i . de Bbog, te Goriiicbeiii, f 9248 
M. Bot, » Kicuw-llollcvtiet. • 9190 
M. Bos. i Kralingeti. « 9180 
P. II. de Bakker, - Empel. i 8963 
A. van tier Vlies. i Zall-B.nu I. i 8936 
II. J. Dekkers, » Baardwijk. i 8834 
A. de Kort. I idem | 8792 

4o. de horstel lingen eu vernieuwingen aan de Bijksri-
vierwerken iu de Nieuwe-Maas. de l «ude-Maas lieneden 
bet Beivngat. het Scheur en de Bartel, niet bet één
jarig onderhond, iu 2 perc.; jieiv. 1. één bilj. ingek. vau 
tl. uY Hoog, te (juriuehem, voor ƒ2292. perc. 2 geen 
ii is: brij veis. 

5o. de werken tol verbetering van de Hoven-Maas 
onder de g -ente Andel; ingek 8 bilj.. als: 
A. van Vuureti, te Vuren. 
(', van der Plas. - Hanlinksveld. * 28,490 
A. Volker Lz.. " Sliedrecht, - 28.000 
A. RooijeiN. .. Nederhemett. » 27,990 
I'. J. Roiihiis Jr., " Woiiiiiicbeni. » 27.7IKI 
L. A. van Haaflen. • She.lr.vht. » 26.000 
A. *L Huyskes, • Bedel. .. 25.986 
.1. Hillen. » Ihavo, i 25.690 

Kldderherb. 26 Mei: liet bouwen eeuer kerk eu cat e-
clii^eerkauier voor de Wijk Iktlnes en Slikkerveer, onder 
beheer van deu architect C. A. Kaiss.dio.iiu: ingekomen 
11 bilj.. als: 
l i . van tien Berg. te Rotterdam. /' 1-1.252 
A. Uiisherts. » 'dein - 14.242 
J. J. Sluisdam. i Dordrecht. i 13.975 
ti. den Boer. » Zwijudrechl. . 13.060 
II. ti. Struik. I Fijnaarl. i 12.080 
\V. Verhoeven. I Dordr.ihl. I I2.V60 
Smit eu Muijsson. I Botterdam. i 12.550 
A. du Vijn, " Dordrecht. • 12,383 
J. h-ikhorst. i Knilingeii. i 12,800 
A. (hider de Linden, • Hcerjaiisdam. 11,781 
Wei, J. Bodegom. • Bolnes, - 11.771 
A. Bijl, » Bidderkerk. i 11.730 
p. van Behegen, • idem i 11,720 
J. van Dis Lz.. * Fijnaart. . 11.444 

Haarlem. 27 Mei: lo. hel voortzetten der verbetering 
van de haven by Terschelling: minste inschr, was C. 
Kroon, te Wielingen, voor ƒ14.600 

2o. de heistellingen aau de zeewering van hel kllstliclll 

te Burgerdam; minste inschr. was |., pastei kamp. te 
Burgerdam, v.mr ƒ748. 

3o. eenig baggerwerk iu bei Zuider-Spiaiiie: minste 
inschr. was f. .1. Koelevvij. te Haarl VINK- ƒ2.129. 

I . ranlngen 27 .Mei: lo. hel I»-straten der opritten van 
tie draaibrug van het Damslerdiep: minste ins.hr. was 
K. Wassiuk. te linmiiigeii. v.M.r ƒ364. 

2a bet ontgraven, verleggen eu leggen van blusleidin
gen enz. in de N. Kijk-in-l-Jatstraat en N. It.iteringestr.ial; 
minste inschr. was T. de Jong. te (truningen, voor ƒ1102. 

Arnhem. 27 Mei: het driejarig lei-houd vau hei 
rivierbad: ingek. 5 hilj., als: 
W. A. B. Kok. le Arnhem. I p i l . bov, tarief 
E. Hendriks, idem. 2 •> beu. » 
II. Heuvels, idem. gSb , , 
D. W Magendans, idem. 10 „ » » 
(i. J. Hungers, idem, 11 » 
gen I. 

Utreehl , 27 Mei: lo. bet maken van 3 keershiisjos. 
met 2 bruggen en dam met duiker: minste inschr. was 
.1. Fruvtier, le Utrecht, voor ƒ20,000. 

2o, liet makeu van kaden, wegen enz. voor het water
schap Heijcop: minste inschr. was .1, Alpheuuar Wz.. te 
Waddinksv voor ƒ4779. 

Vervolg (ter lierichieii en Meiledeeliiigen. 
II I N N E N L A N I) 

Amsterdam. Bij de indiening van dc voor
dracht tot verhuring van de >Suez-steigci-s" aan de 
Nederlandsche R ij I IS |K sir wegmaat schappij herinneren 
Burgemeester eu Wethouders, dat iu de raadsver
gadering van 4 April 1877, waarin tot den bouw 
dier steigers besloten was. de verwachting werd 
uitgesproken, dat op verhuur dier steigers mocht 
gerekend worden. Die verwachting wenl niet vervuld. 
Trots herhaalde [wgingeii i Iu hei niet gelukken 
een ernstig en eenigszins aannemelijk lrod voor de 
exploitatie dier sleigeis Ie verkrijgen, zelfs niet 
nadat een spoorwegbrug over de Weslerdoksluis was 
gebouwd en door medewerking tier Regeering een 
s|K>orwegaaus|uiting van den Westerdokdijk met het 
Centraal-station was verkregen. 

Met het oog op bet feit, dat .Ie II. L l . S. M. ,|e 
s|Knen op de Handelskade zal exploiteeivn, wenl bet 
nu gewensebt geacht, dal tie Nederl. R. S. M. 
den spoorweg op den Wesienl.il dijk evplniteereti zon , 
teneinde een gewetischte concurrentie iu bel leven 
te roejieii. Toen tleze Maatschappij zich daartoe liereid 
verklaarde, werd baar ook aangeboden de sleigeis 
zelve in exploitatie te brengen. Toen is na langdu
rige ge. lach ten wissel ing een concept-overeen komst 
vastgesteld, waarbij de lieide Suez-sieigers en de 
sjmorweglijn die deze steigers met het Centraal
station verbindt, iu exploitatie worden gegeven aau 
de Nederl. Bijiispi „u vvegmaatscbappij legen een ge
zamenlijk bedrag van / 4'Ji") |ier jaar en gedurende 
20 jaren, en wel van I Januari 1*80 lot ultimo 
December anno 1900. 

In tie voordnicht wonlt erkend, dat dit bedrag 
niet iu evenredigheid is tot de kosten van aanleg 
van ilen spoorweg, steigers en toegangswegen, doch 
B. en W'. zijn overtuigd, .lat gunstiger voorwaarden 
niet zijn le bedingen, en wijzen erop: 1". d a l , 
toen met de Maatschappij „Nederland" over de 
exploitatie onderhandeld wenl , niet alleen geenerlei 
tegemoetkoming len bate der (ieiueeiitekas kon wor
den bedongen, maar de Maatschappij zelfs de ver
plichting ttd onderhoud niet meende |e kunnen 
aanvaarden; 2". dat de sleigeis thans niets opbren
gen en eeue belangrijke som aan onderhoud zullen 
kosten, terwijl dit nu ten laste komt der Rijnspoor
wegmaatschappij. Daarenboven wonlt de gemeente 
gevrijwaard legen alle vorderingen betrekkelijk tie 
constructie der steigers, welke anders bij het daarop 
bouwen van loodsen of pakhuizen eu het daarvan 
gebruikmaken tot oiista|»eleii van zware goederen 
maar al te licht kunnen wonlen opgew..r|H'n. 

Voorts is iu de overeenkomst voorzien, dat aan 
de westzijde van Amsterdam te eeniger lijd meer
dere handelsinricht ingen — b. v. eene westelijke 
handelskade — kunnen worden gebouwd , waarvan 
de exploitatie der sporen dan iu banden der Neder
landsche l{ijiis|KNirvvegiuaalso!iappij dient te komen, 
om dezelfde redenen, als voor de thans gemaakte 
spoorwegaansluitiiig gelden: terwijl Uiveudieu is 
gezorgd , dat in dat geval voor bet toelaten van liet 
vervoer over de sporen der Maatschappij van voor 
den bouw dier haiidelsiurirhtiiigeii In-stemde materi
alen geen andere vergoeding aan de Maatstmappy 
behoelt te worden toegekend dan de werkelijke 
daaruit omslaande schade. 

Indien de Xcdcrlandsrhc Rijrispoii]-wegui:ial-cba[ipij, 
om welke redenen ook, vroeger iiphou.ll deu Neder-
Isndsehen Rijnspoorweg te exptoiteeren. is zij bevoegd 
deze huur tusschen tijds, maar met bet einde vaneen 
geheel jaar, te doen eindigen, na minstens 10 
maanden te voren opzegging te liehlien gedaan. De 
vergunning komt dan gelijktijdig te vervallen. 

De gemeente is, wanneer zij liet iu 't algemeen 
belang acht, de exploitatie van steigers en kade in 
eigen beheer te nemen, evenzeer lievoegd huur en 
vergunning met het einde van een jaar en na opzeg
ging als voren te doen eindigen of schorsen. 

Zegt tie Nederlandsche Rijiispinirwegmaalschappij 
de huur op, dan is zij bevoegd en verplicht alles op 
tc luimen en weg te voeren, wnt teu haren koste 
op steigers en kade werd gemaakt, tenzij tie gemeente 
tenminste drie maanden vóór het einde der huur 
vei klare, d i l te willen overnemen, in welk geval 
de naasting zal geschieden tegen de waarde, die bei 
op dat oogenblik beeft. 

Wordt tie buur en vergunning geëindigd uf ge
schorst door tie gemeente, dan is deze verplicht tot 
naasting van al bet door of voor rekening van de 
Neileilamlshe Rijusji-iorvvegmaalschappij gemaakte 
voor deu prijs aan inrichting van kade eu steigers 
volgens bare boeken ten koste gelegd. 

Het gebruiken en tegen buur of loon laten ge
bruiken van tie in deze overeenkomst bedoelde inrich
tingen zal, met naleving van door Burgemeester en 
WetbnudeiS fe geven voorschriften, geheel wonlen 
overgelaten aan de Sjmorweguiuatschappij. Laatst
genoemde is echter geit len daarop alle inrichtin
gen, stoomwerktuigen en sporen te laten makeu. 
noodig voor het lossen en laden. 

Ten slotte worden in de cn pl-overeenkoms: be
palingen vastgesteld om particuliere en nudtw spoor
wegmaatschappijen |e vrijwaren, dal de Rijuspoor-
wegmaatschuppij voor bet vervoer van wagens over 
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do verbindingslijnen hooger tarief heffe dan volgens 
de bestaande tarieven betaald woidt voor een afstand 
van O kilometer. 

U t r e c h t . De Suchtache Taamway-maatirhappij 
heeft eene algemeene vergadering gebonden. Uit liet 
verslag bleek, dat de toestand gunstig is. In H maanden 
werden 257,045 jiersonen vervoerd, waarvan de helft, 
naar Zeist eu de Uïldt. Het. netto winst-saldo be
droeg ƒ 1 4 , 6 7 1 , waarvan ƒ 1 3 , 5 2 2 tot afschrijving 
werd gebruikt, en het overige f 1149 o|i nieuwe 
rekening overgebracht, l i e t bestuur luid liet beter 
geacht ditmaal geen dividend uit te koeren, en de 
afschrijving zoo hoog o|> te voeren , daar vele oprich-

tingskosien uit de dagelijksrhe opbrengst moesten be
streden worden. Inplaats van den heer .1. Kooij .Ir., 
uit Amsterdam, die zich niet herkiesbaar stelde, 
werd geen nieuwe commissaris benoemd. 

W a g e n i n g e n . De aangekondigde meeting in 
zake de sjHiorwegverbinditig wenl in den avond van 
25 Mei gehouden en door tal van belangsteltenden 
bezocht. Na uitvoerige gedacht en wisseling • waaraan 
vooral deelgenomen werd door den heer Van der 
Houven van Gordt, voorzitter van het Vclnwsch 
LiHiialspoorwegcomité te Apeldoorn, werd een adres 
aan den Raad der gemeente ter lal'el gebracht met 
verzoek f 120,000 als subsidie toe te staan. Het 
adres bekwam een aantal hand teekeningen. Het 
Locaalspoorwegcoinilé verbindt zich, hij het bekomen 
der subsidie (/ 125.11011. waaronder ƒ 5 0 0 0 van de 
gemeenle Edel. om een liM*ua|s|Mnirvveg Wageningen — 
Ede te leggen binnen 5 maanden (de wintermaanden 
niet meegerekend) nadat de onteigeningswet zal aan
genomen zijn. 

V l i s s i n g e n . liet bouwen van twee londsvaar-
tuigen voor het Belgisch loodswezen, onlangs door de 
Belgische Regeering aanbesteed, is gegund aan de 
maatschappij >-De Schelde", welke het laagst had in
geschreven, 

C e . l u l o ï d e . De stof, sinds eenige jaren in Ame
rika voortgebracht en overal verspreid onder den naam 
celluloide, is de vrucht der innige vereeniging vau 
kamfer met een bijzondere variëteit van niet-ontplof
baar pvroxyline (papier of katoen, verzadigd van sal
peter i , overeenkomst hebbende met de zelfstandigheid 
die men bezigt bij de bereiding vau collodion. Deze 
innige vereeniging geschiedt onder de gezamenlijke 
wei king van drukking en warmte. Het celluloide is 
een harde, stijve, veerkrachtige, dooncrujnendestof, 
van geelachtig witte kleur, en die kneedbaar en hamer-
baar wonlt bij ongeveer 125". Door hij het cellu
loide verscheidene kleurstoffen in te lijven , maakt 
men er zeer goed geslaagde nalioolsuigon mede, b. v, 
van koraal , barnsteen , lichtkleurig schildpad , ge
woon schildpad, jade, lazuursteen, malachiet, git', 
enz., die boven deze natuurlijke stollen het voordeel 
hebben van volstrekt niet broos te zijn. Totheden 
weid het celluloide slechts gebezigd voor de vervaardi
ging van kleine vt«>rwerpen, zooals in de tandbeelkunst, 
toilet- en bureau-artikelen, fantasie-juweclen , enz. 

De beeldhouwer Kmile .lannin, getroffen door de 
voordeelen, die men van de kneed baarheid , de veer
kracht en de hardheid van hel celluloide kon trekken 
voor de graveerkunst, is op het denkbeeld gekomen 
er cliché» van le maken, ho|>eiido ook de boekdruk
kunst een groote schrede voorwaarts le doen gaan, 
eu hij is daarin geslaagd. De clichés van celluloide, 
zoowel die. welke bestemd zijn voor het wedergeven 
van typogiahsche teksten als voor de gravures op 
hout "I metaal, hebben i Is goede uitkomsten ge
geven , volgens de berichten van den heer K. Vignes, 
iu hel wetenschappelijk feuilleton van La France. 
Wegens bun buigzaamheid zal men ze kunnen aan
wenden op de oppervlakte van den cilinder der 
snelpers (namelijk die, welke reeds veel voor het 
drukken van dagbladen in gebruik is), zoowel als 
bij de bandpers. 

Men zal dus niet meer twee soorten van clichés 
behoeven: de eene plat. de andere gebogen. Het 
zell.le platte cliché zal im kunnen dienen voor de 
beide soorten van diukjierscn. 

~ ~ Advertentien. 

Aanbesteding. 
B U R G E M E E S T E R K N W E T H O U D E R S van 's-Hcr-

togenbotch, zullen op D o n d e r d a g 3 J u n i 1 8 8 0 , 
voormiddags 10 ure, len Raadhuize aldaar, bij enkele 
inschrijving 

A A N B E S T E D E N : 
1'. H e t d o e n v a n h e r s t e l l i n g s - e n v e r -

n i e u w i n g s w e r k e n a a n d e b r u g o v e r 
d e r i v i e r d e A a b u i t e n d e n O i t h e n 
u i t g a n g e n a a n d e b r u g o v e r d e h o o f d 
g r a c h t of de r i v i e r d e D o m m e l b u i t e n 
d e S t . - J a n s p o o r t . 

2". H e t d o e n v a n h e r s t e l l i n g e n a a n d e 
b e k l e e d i n g s - o f v o o r m a l i g e V e s t i n g 
m u r e n v a n a f d e n O r t h e n - u i t g a n g t o t 
d e n m o l e n t e n n o o r d w e s t e n v a n d e n 
H i n t h a t n e r u i t g a n g . 

De bestekken liggen van af heden ter inzage op 
het Raadhuis le \ Rrrtagcnbosch en zijn te verkrijgen 
bij den Gemeente-Arehitect aldaar, tegen betaling 
van ƒ 0 . 3 0 . 

De aanwijzing zal plaats hebben op Dinsdag 1 
Juni, voormiddag 10 ure, tc beginnen met de brug 
huiten de St.-Janspooit. 

De inschrijvingsbiljetlen moeten voor .'I ure nam. 
van den dag , dien der aanbesteding voorafgaande, 
in ib-ten Raadhuize daartoe gestelde bus gestoken zijn. 

Inlichtingen worden gegeven door den Gemeoute-
Architort J. M . N A R D E te 's-lh-rtoyenbosch. 

't Botch, den 25 Mei 1880. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

L U I J H E N , Burgemeester. 
J . N . G . S A S S E N , Secretaris. 

PRUSVRAAd—KERKGEBOUW. 
liet BESTUUR der R e m o n s t r a n t s c h e 

G e m e e n t e te MEPPEL bu ig t : 
ten eersten: dat, naar aanleiding van het dooi

de Commissie van deskundigen, de heeren C . W . 
M E T Z E L A A R van Deventer cn W. II. K A M van 
Amersfoort, uitgebracht rapport, geen iwkrooniug 
kan worden toegekend, daar geen der op de uit
geschreven prijsvraag ontvangen antwoorden aan het 
door ons vastgestelde programma voldoet. 

ten tweeden: dat de ontwerpen der antwoorden 
» 1 6 1 0 " en « L i c h t w e k t L e v e n " , door de vol
ledigheid vnn hun werk en hun streven om ons 
programma zoo nabij mogelijk te komen, aanspraak 
hebben op eene eervolle vermelding /.oo zij hunne 
namen lickcml maken. 

ten derden: dat ons Bestuur in corrcs|iondetitie 
wenscht te treden met den ontwerpei- van het ant
woord » 1 6 1 0 " , teneinde zijn plan te doen uitvoeren, 

en ten slotte: dat de ingekomen aniwoorden en 
het rapport der Commissie van deskundigen van af 
25 Mei gedurende acht dagen ter visie zullen liggen 
ten huize van den eerstondergeteekende en dat na 
dien tijd ia stukken opgevraagd kunnen worden bij 
den Uitgever der Meppeler Courant te Meppel. 

MEPPBL, den 22 Mei 1880. 
Bet Bestuur der Remonstrantsche Gemeente, 

B6. S T R U B E N , Voorzitter. 
I I . H U I Z I N G ! ! , L.-Seeretaris. 

G e m e e n t e N I J M E G E N . 

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

meente NIJMEGEN, zullen op Vrijdag 18 Juni 
1880 , des namiddags om 2 uur, in het openbaar 
ten Raadhuize a a n b e s t e d e n : 

H e t m a k e n v a n d e G e b o u w e n v o o r 
h e t G y m n a s i u m e n d e W o n i n g v a n 
d e n R e c t o r d i e r i n r i c h t i n g . 

Bestek en teekeningen liggen van 1 Juni a. s. af 
ter inzage op de Gemeente-Secretarie, alwaar zij 
tegen betaling van ƒ 0 . 2 5 per exemplaar van het 
bestek en van ƒ 2 . 5 0 per stel teekeningen te ver
krijgen zijn. 

Inlichtingen worden gegeven door den Heer J . J . 
W E V E , waarnemend Gemeente-Architect, van Dins
dag 8 Juui af, dagelijks van 10—12 ure voor
middags en van 2—4 ure 's namiddags. 

He aanwijzing in loco zal plaats hebben op Maan
dag 14 Juni , ten één ure des namiddags. 

Ministerie van Justitie. 
A A N B E S T E D I N G . 

Op D i n g s d a g den 8 Junij 1880 , des namiddags 
ten één ure, zal in een der lokalen van het Ministerie 
van Justitie, op deu Korten Vijverberg te 's Gra-
venhage, hij enkele inschrijving worden aanbesteed: 

H e t u i t v o e r e n v a n e e n i g e v e r a n d e r i n 
g e n e n v e r t i m m e r i n g e n i n h e t P a l e i s 
v a n J u s t i t i e te A m s t e r d a m . 

liet bestek en de teekening liggen ter inzage te 
' l Gravenhage in een der lokalen van het Ministerie 
van Justitie op den Korten Vijverberg en iu de Nubel-
straat . en te Amsterdam iu bet Paleis van Justitie. 

Het bestek is voorts op franco aanvrage te beko
men aan bovengenoemde lokalen en bij den Hoofd-
opzigter J . V A N A S P E R E N te Amsterdam. 

Inlichtingen worden gegeven door deu Ingenieur-
Architect voor de Gevangenissen en Hegtsgehouweti 
J. V. M E T Z E L A A R te 's Gravenhage, en dooiden 
Uoofdopzigter voornoemd. 

Aanwijzing zal worden gedaan op Zaturdag 5 Junij. 
des morgens ten elf uur. 

De Minister van Justitie, 
's Gravenhage, Voor den Minister, 

den 25 Mei 1880. De Seereturis-Genernal, 
C L A N T . 

AANBESTEDING, 
Ontmanteling van Nijmegen. 
DE COMMISSIE VOOR DEN U I T L E G DER STAD 

NIJMEGEN, zal op; Woensdag :tt) Juni 1*80, des 
namiddags om 1 uur, in het openbaar ten Raad
huize a a n b e s t e d e n : 

D e S l e c h t i n g v a n h e t g e d e e l t e d e r 
v e s t i n g w e r k e n , ge legen t u s s c h e n d e M o 
l e n s t r a a t e n d e Z i e k e r s t r a a t ; h e t e g a l i -
s e e r e n v a n h e t t e r r e i n t u s s c h e n de 
v e r l e n g d e H e z e l s t r a a t e n d e r i v i e r d e 
W a a l e n v a n h e t t e r r e i n t u s s c h e n d e n 
K r o n e n b u r g e r s i n g e l e n d e n S p o o r w e g , 
m e t d e n a a n l e g v a n w e g e n e n b i j b e 
h o o r e n d e w e r k e n . 
De te verwerken hoeveelheden zijn ongeveer: 

1 7 4 0 0 0 M ; G r o n d w e r k . 
3 9 0 0 M 1 B r e e k w e r k . 

Bestek en teekeningen liggen van 1 Juni a, s. af 
ter inzage op de Ge meen te-sec rel a rie , alwaar zij 
tegen betaling van ƒ 1 . — per exemplaar te verkrij
gen zijn. 

De aanwijzing zal plaatshebben op de vier laatste 
dagen der voorafgaande week, telkens des voormid
dags om 10 uur, te beginnen aan de Directiekect. 

Inlichtingen worden gegeven door den Heer W . J . 
B R E N D E R a B R A N D 1 S , Ingenieur te Maastricht 
en door den lieer W . C. A . H O F K A M P . Hoofdop
zichter voor de ontmanteling te Nijmegen. 

f l KOOI» aangeboden: 
Drie flinke W E R K P A A R D E N , V o s s e n , 

A r d e n n e r r a s , zes, acht en tien jaren oud. 
Adres: Bankt Hoeve, Groote JJpolder. 

A A N B E S T E D I N G . 
R E G E N T E N VAN" H E T R. K . G E S T I C H T s V H E -

D E N D U R O " le Amsterdam, zijn voornemens op 
W o e n s d a g 9 J u n i e. k . , des namiddags ten 1 
ure, in »het Vosje" aau het Rokiu aldaar a a n te 
b e s t e d e n : 

H e t v e r b o u w e n v a n d e B o e r d e r i j 
» N o o i t V o l m a a k t " , i n d e n V e n s e r p o l -
d e r , g e . i i . D i e m e n . 

De Bestekken zullen op franco aanvrage a ƒ 1 . — 
verkrijgbaar zijn bij deu Boekhandelaar J. S. DE 
H A A S , Paleisslraat te Amsterdam, en ter inzage 
liggen met de teekeningen van af den IM" Mei e.k. 
in het Vosje, en ten Kantore van den Bouwmeester 
A . C . B L E U S le Amsterdam, O . Z. Voorburgwal 220. 

Aanwijzing aau de Boerderij » Nooit, volmaakt" te 
Diemen op Maandag 7 Juni, des namiddags ten 3 ure. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Donderdag den 3 Juiiij 1880, des vooi middags 

te tien ure, te Halfweg in het logement van I). A . 
H O O G L A N D , van 

v e r b r e e d i n g v a n d e s t e i g e r s t e n b e h o e v e 
v a n d e n G R O O T E N U P O L D E R i n 
h e t N o o r d z e e k a n a a l e n Z i j k a n a a l F . 

Aanwijzing zal op Dingsdag den 1" Junij des voor
middags te 0 ure, uitgaande van Halfweg, plaats 
hebben door den Opzigter W . TUT.IN.MAN, hij wien 
nadere inlichtingen, alsmede tegen betaling van 2 5 
c e n t s de bestekken, te verkrijgen zijn. 

Ten overstaan van Mr. N . V A N H A S S E L T , Notaris 
te GRONINGEN, zullen op Vrijdag den 1 1 d " ' Juni 
1 8 8 0 , des avonds te 7 uur, ten huize van den kof-
iiehuisliouder M . P R I N S , vroeger STIIUVÊ, aan de 
Groote Markt te Groningen, publiek worden ver
kocht 3 perceelen bouwterrein, groot 

P e r c . I . 2 a r e , 2 5 c e n t . 
• I I , 2 a r e , 3 8 c e n t . 
- l i l . 2 a r e , 6 9 c e n t . 

Zeer gunstig gelegen noordzijde aan tie Oester
baren te Groningen. Aanvaarding dadelijk. Betaling 
I November e, k. 

Mr, N . V A N H A S S E L T , Notaris te Groningen. 

H. & J. SUYVER. 
Fabriek van Stoomketels eo Werktuigen, 

tie Hollandtche Tuin, 
Bikkerstraat 20 en 22. te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S v u uil» bekende typen 
«11 r e p a r a t i o n uan In-staande K K T K l . S worden in 
den kortst mogelijken tijil geleverd en uitgeroerd. 

SC 11 \Lk\MJK & n;\\iNK. 
Rotterdam, Wijnstraat 17. 

T e c h n i s c h - S c h e i k u n d i g e o n d e r z o e k i n g e n . 
S c h e i k u n d i g en m e c h a n i s c h o n d e r z o e k \ an 

b o u w m a t e r i a l e n . 
Agentschap voor Nederland van de t o e s t e l l e n voor 

C e m e n t b e p r o e v i n g van Dr. WM. M l C l l A e L l s . 
Onderzoek van water en adviezen voor het b r u i k 

b a a r m a k e n van verontreinigd water v • t e c h 
n i s c h e d o e l e i n d e n en het voorkomen van ke 
t e l s t e e n v o r m i n g . 

GAS-ZUIVERING 
door het gebruik van i j/er-ox yde, geleverd door de 
Gas Purification and Chemical G°. Limited London. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en Oost-lndië 

W. Hoven en Zoon, Rotterdam, 
bij wien bijzonderheden en prijsopgaven verkrijg
baar zijn. 

I 
P A R K E T V L O E R E N 

en verglaasde g e f i g u r e e r d e Te
gels, voor M u r e n en Decoratie. 
DE LINT & O.. Haringvliet 7, Rotterdam. 

BOUWKUNDIGE 
G E V R A A G D voor d a g e l i j k s c h t o e z i c h t b i j h e t 
b o u w e n v a n eene K e r k . Zij die bij derge
lijke werken hebben werkzaam geweest, genieten de 
voorkeur, met overlegging van goede getuigschriften. 

Salaris naar bekwaamheid nader overeen te komen. 
Brieven franco onder letter S , Postkantoor Geer-

truidenberg. 

B. HOLSBOBR, te Arnhem. 
I M i * . Z i l v e r e n M e d a i l l e v o o r W j t t t - r -

| i i i M - l n * t t r i i i i i e i i t l ' i i . 
1 * 7 9 . H o o g N t e o n d e r M r l t e l i l l i i K v o o r W u -

t e r » H N - e n l l o e k m e e t - l i i M t r u i i i e i i t e i i . 

Voorts: E Q U E R R E S , B A K E N S , M E E T K E T T I N -
G E N , P A S S E R D O O Z E N , enz. enz. 

LOUIS GOFFIN & CIE. 
R U E D A R Ï O I H Ï O . 

L U I K . 
Eigenaar. en nploitantea van H A R D S T E E N - en 

van K E U E N G R O E V E N , 

Mezaik Tegels voor Moeren 
in K E R K E N , W I N K E L S , V E S T I I I U L E S , C O R R I -
I l t l l i S , W A R A N D A ' S , enz., alsmede HKKI .KED1NG 
van H U R E N . TH1KI .S voor I I I .OKMIIAKKKN en 
P A N E E L W E R K enz. 

uitsluitend Agentschap van Baw £• ('". 
voor Nederland en deszelfs Koloniën 

G . J . OOli. 
' f i r m a A N T . D E W I L D , 

ScheepmakerBhaven .V". ti'2 en Jufferstraat .V". 56. 

R O T T E R D A M . 

A l j r . - i u e e i i l > o | > o t 
DER 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 

SIMIK 1-., ïï FÈIÜMES. FHWklIUIi. 
Z I L V E R E N M U n A l L . U K 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 PARUS. 
Teekeningen i'n Piijsnnirniit /ijn te hovingen hij 

J. J . S A N I ) , Wijnhaven 70 llolterdam, alwaar ook 
vorkrijghaar: Vei-fl-liilleii.il' M M van g IK,,,.|..-
T E G E L S en T R O T T O I R S T E E N E N (genre 
Sarregueminee). 

Wijnstraat Rotterdam. 
R O B E Y & L U M P ' S V E R T I C A L E S T O O M 

M A C H I N E S mei of tonder S T O O M K E T E L , 
steeds voorradig. 

Wij gaiandeeren deze, als zijnde de beste in hunne 
soort, tegen concurreerende prijzen. 
Geïllustreerde prijscourant wordt op aanvraag 

toegezonden. 

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 N 

VAL DE TRAVERS, 
geeft berigt dat .looi- haar tot eenige A (i E N ï E N voor ilen 

, * s £ f c . , , , ; „ < ^ ; . J r » * * r verkoop van A S P H A L T i n b r o o d e n ajn aangeeteM: 

F O L K E R S &, C». te Amsterdam, 
.loor wie ook tot liet l e g g e n v a n v l o e r e n inlichtingen worden verstrekt en o r d e r s voor geheel Snier, 
land aangenomen oj. gelijke voorwaarden als aan de F a b r i e k . Reltweg N " . 3 , te Amsterdam. 

D e D i r e c t e u r W . P . W A L S H . 

FABRIEK DE H O U WIISI l l f IJSSËL 
J O MCI II *ik c° . 

Civiel-lngenieurs te Oudewater, 
leveren cn vervaardigen in ilen kortst mogelijken tij.l alle soorten van Stoombaggermolene in hout- of 
ijzerconstrnctio, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte en opia-engst van 150 tot 2000 NP |ier 
werkdag, en verder Stoomwerktuigen. Kcte le . Dr i j fwerken , Locomobielen. Heimachines 
•teen- en Tegel v o r m m a c h i n e » . IJzeren K a p - en Brugcon. t r nctiën eni. 

Gedrukt bij G. W . van der Wiel Sc f>. tc Arnhem. 

Vyftiende Jaargang. N \ 23. • . . . 
Zaterdag 5 Juni 1880. 

D E O P M E R K E R . 
"WEEKBLAD 

V O O R 

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 . 
Het Weekblad verschijnt des Zaterdags. 

Het abonnement bedraagt voor liet binnenland ƒ L M per .1 maanden of 
wel bij vooruitbetaling zet gulden per jnar. Afzonderlijke nummers bij voor* 
uitbestclliiig 15 cent. 

Alle «takken en advertentien te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentien uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 
Advertentien van 1—5 regelt ƒ 1 . — , daarboven 20 cent voor eiken regel 

plaatsruimte en 10 cent voor een bewijsnummer. Advertentien voor liet bui-
tenlatul 2h cent per regel. 

A L G E M E E N E V E R G A D E R I N G 
V A N S I 

M A A T S C H A P P I J TOT B E V O R D E R I N G HER 
H O U W K U N S T . 

'Vervolg en slot van iV". 22.) 

Tot aanvuiliug vun bet verslag omtrent het ver
adelde ter algemeene vergadering moet alsnog 
mededeeling worden gedaan vau de discussion, die 
ttoensdag en Donderdag, deu 2li cn 27 Mei II.. 
oV8f de wetsherziening gevoerd werden. De Voor
zitter bracht iu herinnering, dat ruimschoots gebruik 
wus gemaakt van dc gelegenheid om voorstellen tot 
wijziging der wet in te dienen; een viertal afdee
lingen hadden schriftelijk te kennen gegeven, dat de 
bestaande bepalingen herziening vorderden en al waren 
ile voorstellen niet eensluidend, omtrent het beginsel 
bestond eenheid, en dezelfde wijzigingen waren ook 
opgenomen in een voorstel van eenigszins wijdere 
strekking, door niet minder dan 131 leden der 
Maatschappij ingezonden eu ondersteund. Krachtens 
de liepaliugcu van de liestaaude wet waren de ver
schillende voorstellen in handen eener commissie ge
steld , die na gehouden ondersoek zich met de hoofd
strekking kon veieenigen eu een geheel nieuwe wet 
ontwierp, die met het preadvies van het Bestuur 
alsnu aan de orde werd gesteld. He Voorzitter 
twijfelde niet of de discussion zouden (ot een goed 
einde moeten leiden, want de voorstellen, van ver
schillende zijden ontvangen, ademden één geest en 
vauden bij de commissie van ondersoek ondersteuning, 
terwijl uok het Bestuur der Maatschappij slechts 
geringe wijzigingen daarin had voorgesteld. 

Bij het ojtenen der algemeene beraadslagingen be
kwam de heer O. E . van Zuijlen het woord. Spreker 
wees op het belang om ook iu Nederlandscb-lndie 
slfcelingen op te richten, niet alleen om het leden
tal te vermeerderen, maar ook om het artistieke iu 
Indie hooger te doen schatten en meer op den voor
grond te stellen. Iu dien geest was een voorstel bij 
liet Bestuur ingediend; veelvuldige afwezigheid en 
onbekendheid waren oorzaak dut aan dit sluk de 
biuidtnekcningeii van een tiental leden ontbraken, eu 
opdien grond was het builen behandeling gebleven. 
Spreker had echter dc toezegging verkregen, dat de 
oprichting van afdeelingen iu Nederlaiulsch-lnilie hij 

entendement kon worden voorgesteld en hoopte te 
bekwamer tijd in dien geest te handelen. 

De Voorzitter verklaarde zich bereid de door den 
heer Van Zuijlen bedoelde amendementen over te 
nemen en sloot de algemeene beraadslaging om die 
over de artikels te openen; het denkbeeld om over eik 
artikel niet hoofdelijk te stemmen, maar bet opnemen 
san stemmen zooveel mogelijk te beperken to l de 
artikelen, waarover verschil van gevoelen bestond 
of waarop amendementen waren voorgesteld, wenl 
door de Vergadering aangenomen. 

Overeenkomstig het hierboven vermelde wenl op 
voorstel van den heer Van Zuijlen besloten, de tweede 
alinea van art. 1 te lezen als volgt: tZij is geves
tigd te Amsterdam in haar maat schappelijk ge
bouw, mei afdeelingen in verschillende gemeenten 
van het Rijk en in de Overzeesche Bezittingen. 

De artt. 2 , 3 cn 4 werden aangenomen, waar
op het «OOrStel werd gedaan ook de geldmiddelen 
op (e nemen in hoofdstuk I (Doel en Zetel); de 
\oorzitter gaf ten antwoord, dat dit hoofdstuk alge* 
bandek! was en daarop niet teruggekomen kon worden. 

Bij de behandeling van art. 5 wees de heer 1. 
Qosschalk op eene onjuistheid in de derde alinea; 
•ard deze redactie behouden, dan zou het geval 
ajeh kunnen voordoen, tlat personen tot hun 28" ' 
jaar buitengewoon lid der Maatschappij waren eu 
bijgevolg niet meer dan de halve contributie betaal
den. Naar zijne meening is de bedoeling jongelieden 
'fi de gelegenheid te stellen tot hun 2 ; i " ' jaar 
buitengewoon lid tc blijven, en iu dien geest werd 
tone gewijzigde redactie voorgesteld. 

Da heer Kramer opperde beswaren tegen de voor* 
gestelde verhooging van contributie en was vau oor-
ma\ dut het aantal leden daardoor zou verminderen. 
BS Voorzitter erkende, dat er moeilijkheden zouden 
u"tstaan, maar de kas der Maatschappij moet ge-
-tijlil worden om uitvoering te kunnen geven auu 
• Verschillende veranderingen, die in deze wet wor-
•Jtl voorgesteld, waarop de twee eerste alinea's vuu 
*Jt. ö en daarna de derde, gew\pdgd naar het amen-
'l'-iiient-Oosschalk, werden aangenomen. De laatste 
*i'isiiede van het vijfde artikel gul' aanleiding tot 
Uitvoerige discussie, niet alleen over het ijuantiun 
**r contributie van kunstlievende laden, maar ook 
•var de vraag, of bet wenschelijk is ballotage voor 
Rawone leden in te voeren. 

De heer G E . vun Zuijlen wensehte de contribu-
t l e der kustlievende leden op minstens fit le be. 
Palen, om ze iu de gelegenheid te stellen door eene 
hoogere bijdrage van hunne bekugatelling te doen 
dijken, welk denkbeeld bij d-n heer A . J . C. J . S. 
'k'gsiuu ondersteuning vond. De heer Walter vond 
daaiin beswaar en gal aan de voorgestelde redactie 
'le voorkeur; ook da heer W. C. Metzelaur was van 

geduchte eu bracht iu herinnering, dat kuiist-
'•«veude leden uls gewoon lid kunnen toetreden en 

dut daarin het middel l ig i om meer dan de ver
plichte coi itribui ie van f 5 te I«talen , waarop de 
heer Van Zuijlen antwoordde, dat hij zich niet deze 
zienswijze kon vereenigen, als geene ballotage voor 
bet aannemen van gewone laden vooraaschreven werd. 
De ipiaostie van ballotage, eenmaal iu het debat 
gebracht, gaf aanleiding tot gedachten wisseling, 
vooral toen dit dankbeeld door den heer .1. R. de 
Kruylf ondersteund werd. De beer II. Linse wees 
erop, dat de verhouding onzer Maatschappij een ge
heel andere is dan die van het Instituut van Inge
nieurs, dat om de twee maanden vergaderingen 
houdt, en dat zich voor de Maatsehappij de netelige 
vraag zou voordoen, wie zou moeten balloteerott. 
Ook de heer W. C. Metselaar vermeende, dat eene 
ballotage in de ptactijk moeilijkheden zou geven en 
daar het opnemen vau leden buiten bet vak iu het 
Instituut geen bezwaar gaf, kon het balloteeren veilig 
achterwege gelaten worden. De beer P . J . Mouthaan 
herinnerde eraan, dat dit punt in de commissie be
sproken en erop gewezen was, dat in het Instituut 
nimmer een der candidaten voor het lidmaatschap 
godeballoteerd wenl. De heer Van Ettigcr deelde het 
gevoelen der heeren Linse en Metselaar; wil men 
het getal der leden zien aangroeien en de corres-
pondenten uitnoodigen daarin de behulpsame baud 
te leeneu, dau kan ballotage niet anders dan ver
keerd werken. De heer 0 . H. Bauer achtte het 
noodig een onderscheid te maken tusschen de gewone 
leden of bouwkundigen en de kunstJievenoü leden, 
die wel eene even hooge contributie kunnen betalen, 
maar geen stem mogen uitbrengen. De beer De Kruyff 
wilde alleen architecten als gewone leden aannemen, 
waarop de heer Daniel J . Sanches te kennen gaf, 
dat dit in strijd zou zijn met den titel en het doel 
der Maatschappij. Ook de heer T. Sanders sloot 
zich daarbij uan eu de Voorzitter constateerde, dat, 
ile meerderheid tegen ballotage was, waarop art. 5 
zonder stemming werd aangenomen met deze bemer
k ing , dat de betaling der contributie des verkiezende 
iu twee termijnen zou kunnen geschieden. 

Bij de behandeling van ui t . tl wensehte de heer Van 
Ettiger eene bepaling, waarbij den buitenleden ward 
toegestaan boekwerken terleen te ontvangen; uit 
het antwoonl vau den Voorzitter bleek, dat hierin 
door het huishoudelijk reglement reeds voorzien is 
en dat het te bejammeren vult, dat van de boekerij 
zoo zelden gebruik gemaakt wordt. Op voorstel vau 
den heer I. Goaschalk wenl de reductie van het ar
tikel gewijzigd en op voordracht van den heer VV. C. 
Metselaar aau de laatste alinea eene toevoeging ge
maakt, strekkende om te doen uitkomen dat de letlen 
slechts één exemplaar voor verminderden prijs kunnen 
aanknopen. 

Bij art. 7 werd het besprokene omtrent de betaling 
der om tri hu tie in herinnering gebracht en bepaald, 
dat die iu twee termijnen kau geschieden. Het achtste 
artikel gaf aanleiding tot discussie over dc vraag of 
de leden, die na 1 Juli toetraden, gehouden waren 
dn volle contributie te betalen; de heer Van Ettiger, 
die de vraag stelde, was van meening dat dit niet 
te pas kwam en werd daarin door eenige bslen ge
steund , maar de meerderheid was van oordeel de 
voorgestelde redactie te moeten behouden. Artikel U 
werd op voorstel van den heer Van Zuijlen in meer 
algemeenen zin gesteld en nu gelezen als volgt: 
Wanneer den Isten Januari het lidmaatschap 

niet is opgezegd, enz. 

Een amendement vun den beer Van Dijk omtrent 
de samenstelling vun het Bestuur werd niet onder
steund, waarna a r t 10 , met weglating der woorden 
gekozen uit de gewone leden , en art. 11 zonder 
stemming werden vastgesteld. Bij art. 12 wees de 
heer 1. Oosschalk op de gebrekkige redactie der wet, 
waaraan op de verzekering vun het Bestuur tegemoet 
gekomen zul worden; de heer Vun Zuylen , daarin 
ondersteund door deu heer A . VV. Gezellen, besprak 
de liezoldiging vun den Secretaris, welke aangele
genheid echter bij het vaststellen der jaarlijksche Iw-
grooting tehuis behoort, waarop dit artikel en die, ou
der 1 3 , 13bis, H e n 15 in het concept opgenomen, 
werden goedgekeurd. Bij art. 10 werd de aftreding 
der Bestuurders door de heeren Kramer, De Kruylf 
en Linse besproken en teu slotte conform het voor
stel van den Voorzitter besloten, het vierde Jaar drie 
leden van Bestuur te doen aftreden. 

De artt. 17 tot 36 werden zonder stemming aan
genomen; art. 21 werd eenigszins gewijzigd door 
opneming der bepaling, dat de candidaten minstens 
18 stemmen moeten verkregen hebben, terwijl de 
laatste zinsnede van uit . 22 op voorstel van den 
heer Bergsma verviel, als geheel eensluidende met 
artikel 16. 

Het zesde hoofdstuk, uan de prijsvragen gewijd, 
opende een ruim veld voor geduchtenvvisseling. De 
Secretaris las een schrijven, door eenige leden inge
diend , waarbij erop gewezen werd, dat vele bouw-
kondigen eene belrMMÜng iu geld bóven eene medaille 
zullen verkiezen, waarop de heer A. W . Weissman 
het woord verkreeg eu aantoonde, dat juist de jongere 
bouwkundigen iu de prijsvragen veel belang stellen. 
Moge de medaille eene monumentale waarde hebben, 

eene geldelijke tegemoetkoming is niet onverschillig, 
te meer daar zij dikwerf moet dienen om de kosten 
voor opnemingen, boekwerken enz. te bestrijden. Is de 
geldelijke lielooning al niet in verhouding tot den 
arbeid, zoo kan zij toch dienon om de onkosten te ver
goeden en het getuigschrift heeft voor den bekroonde 
even hooge waarde als de medaille. De Voorzitter 
bestreed den heer Weissman, tlie in zijne opinie ge
steund werd door tie heeren Daniel T. Sanches en 
meer anderen, waarop, overeenkomstig een voorstel 
vun den heer I. GoBSchalk, besloten wenl den mid
delweg te bewandelen en de eerste alinea van art. 
2H te lezen als volgt: /te uit tc loven prijzen be
staan, ter keuze van den ontwerper, in gouden, 
zilveren en bronzen medailles of eene met de 
waarde duarvzn overeenkomende geldsom, bene
vens het getuigschrift icr Maatschappij. 

Nadat de art. 34—30 zonder discussie waren aan
genomen, verkreeg tie heer Van Dijk bet woord om 
bij art. 37 «le uitgave van het Tijdschrift en het 
Weekblad te bespreken: spreker beaamde tie ge
grondheid dei klachten omtrent de Bouwkundige 
Bijdragen, en zag in de nieuwe redactie een streven 
om den last van de Maatschappij op een uitgever over 
te brengen. Als uitgever der werken, die de Maat
schappij tot heden het licht deed zien, Stelde hij in 
deze zaak een levendig belang en was het zijn voor
nemen met het Bestuur in contact te treden en in 
tie September vergadering een volledig plan ter tafel 

te brengen. De Voorzitter antwoordde dat daaromtrent 
thans geen besluit genomen kon worden en de uit
voering eeue zaak was, die het Bestuur zou regelen. 

De discussie werd daarop hoofdzakelijk gevoerd 
over den inhoud van het Weekblad, naar aanleiding 
van eene opmerking van tien heer Van Dijk , dat 
een uitgever eenigszins vrijgelaten moest worden in 
tie keuze tier onderwerpen, tlie niet uitsluitend bouw-
kondig mogen zijn, om aan een grooter publiek 
In-langstelling in tc boezemen. A l wenl dit denkbeeld 
door enkele leden gedeeld, de meerderheid was van 
meening, dat het bouwkundig vak zoo groote ver
scheidenheid van stof aanbiedt, dat in eene dergelijke 
concessie niet getreden mocht woitlen. Ar t . 37 
wenl met eeue gewijzigde redactie aangenomen en 
art. 38 in zooverre veranderd, dat de uitgever, en 
niet liet Bestuur, den prijs bepaalt, waarvoor het 
publiek de Bouwkundige Bijdragen kan aanknopen; 
daar dit echter in overleg met het Bestuur moet 
geschieden , doet de verandering weinig ter sake. 

Bij art. 30 werd er door de heeren Bergsma en 
Sanches op gewezen, dat tusschen de bijeen komsten 
eu vergaderingen weinig verschil bestaat, daar de eerste 
dikwijls gebezigd wonlen om besluiten te nemen. Het 
wijzigen tier redactie van art. 39 wenl aan het 
Bestuur overgelaten en daarna met ar t 40iuingenoineii. 

Het uitbrengen van stemmen bij machtiging was de 
quaeslie, tlie zich bij artikel 41 voordeed; het ver
leeneu van deze bevoegdheid, door een groot aantal 
leden voorgesteld en door de Commissie erkend, vond 
bestrijding bij het Bestuur en was daarom in de 
concept-wet doorgehaald. De heer W. C. Metze
laur verdedigde het uitbrengen van stemmen bij mach
tiging en wenl dnatïu door den heer D. van der 
Tas Lz . ondersteund, maar bestreden door de hoeren 
Daniel J . Sanches, A . J . C. .1, S. Bergsma en 11. 
Linse; de eerste keurde dergelijke stemming af als 
immoreel, terwijl de beide laatsten wel invloed wil
den doen uitoefenen door tie leden, die niet ter ver
gadering aanwezig konden zijn, maar over de wijze, 
waarop tlit moest geschieden, sterk uit elkander 
hepen. Het denkbeeld, om de Afdeelingen te doen 
vertegen woordigen eu het aantal stemmen naar dc 
getalsterkte te bepalen, vond aanbeveling en afkeu
r ing; ook tlat van de heeren II. P. Vogel en Van 
Wadenoijeti , om gemachtigden niet anders te doen 
stemmen dun krachtens hnu verleen de schriftelijke 
opdracht, vond geene adhesie, waarop ten slotte de 
door het Bestuur voorgestelde redactie werd aange
nomen onder bemerking, dat deze zaak bij hoofd
stuk X I . handelende over de Afdeelingen, opnieuw 
ter sprake gebracht kou woitlen. 

Over de artt. 42 tot 40 had geen debat plants, 
maar de behandeling der daarop volgende, en vooral 
van art. 51 , nam veel tijd weg. Het Bestuur eu 
ook de Commissie voor hel onderzoeken der voor
stellen tot wetsherziening hadden de bepaling gemaakt, 
dal slechts gewone, buitengewone of kunstlievende 
letlen tier Maatschappij tot leden eener Afdeeling aan
genomen kunnen worden en het was tleze ingrijpen
de verandering van tien beataanden toestand, die deti 
heer -I- van Li th Jun. aanleiding gaf het voorstel te 
doeu "" i art. 51 te doen vervallen. De heer V. J . 
Nieuweiihuis wensehte in het belang der zaak do 
ulileeliiigsledeu te behouden en door de Afdeelingen 
Rotterdam, Den llaug eu L'trecht werden tegen het 
voorstel vun het Bestuur beswaren ingebracht, waarop 
de beer Van Ettiger tie vraag stelde, waaraan het 
is toe tc schrijven, dat dc Commissie een dergelijk 
voorstel gedaan beeft Iu antwoord las de Secretaris 
bet daarop betrekking hebbende deel van het rapport 
der Commissie; de heeren VV. C. Mctzelaar en A. 
Brans ondersteunden den baar Nieuwenhuis, zij 

wensch ten tleze zaak bij huishoudelijk reglement te 
regelen en tlit geheel aau de Afdeelingen over te 
tuten. De heer Van Ettiger lietuimde de moeilijk
heden, tlie daaruit voortvloeien, maar vond in het 
denkbeeld der Commissie veel gouds, welke zienswijze 
gedeeld wenl door den heer II. Linse. De Voorzitter 
besprak de tweeslachtigheid der leden van eene Af
deeling, die niet bit het lidmaatschap der Maat
schappij zijn toegetreden. Naar zijn inzien ontstonden 
daaruit concurreerende krachten en verdiende het 
voorstel alle aanbeveling, waarin hij gesteund werd 
door tien heer H . Linse, die nis zijne meening uit
sprak, dut het een valsche bewaring is, als zou 
de bloei tier Maatschappij tloor da Afdeel ingen 
verhoogd zijn. Spreker erkende, dat er een hm naai 
bestond iu het hellen tier afzonderlijke contributie als 
lid der Afdeeling, maar hieraan moest op eene of 
andere wijze tegemoet gekomen wonlen. Ook de 
beta- I'. .1. Huibers verdedigde het denkbeeld van 
het Bestuur en toonde het noodzakelijke aau van 
het bestaan van banden tusschen de Maatschappij 
en de Afdeelingen. Volgens spreker zou op elke 
plaats, waai een zeker aantal leden gevestigd zijn, 
eene Afdeeling gevormd moeten wonlen met den 
correspondent als Voorzitter en Secretaris. Uit deze 
discussie ontwikkelde zich meer en meer het denk
beeld , tlat op deze wijze de Afdeelingen ten laste 
der Maatschappij moeten komen; deze gedachte, 
door tien heer Van Ettiger geuit en door tien Voor
zitter overgenomen, wenl in beginsel door den heer 
Bergsma gedeeld en door tien heer J . E. Metselaar 
tot een bepaald voorstel afgerond, strekkende om 
tb; Afdeelingen eene ondersteuning van f 3 voor elk 
lid uit tie kas te doen toekomen. 

De Voorzitter achtte dit voorstel te bepaald en 
wilde dit ook tot tie September-btjeenkomst aanhou
den , waarop de heer F. W . van Gendt JGz. het 
voorstel deed, de eerete zinsnede van art. 50 te lezen: 
De Afdeelingen zijn vrij in haar financieel beheer 

en ontvangen eene geldelijke toelage uit de kas 
der Maatschappij, door welk amendement de Maat
schappij niet aau banden gelegd wenl en het quan
tum nailer bepaald kon worden. De heer Gosschalk 
was tegen het voorstel van het Bestuur, waamver 
dc Voorzitter zijne bevreemding te kennen gaf, daar 
juist de heer Gosschalk vroeger steeds vol ijver ge
streden had voor het bekomen van meerder verband 
tusschen de Maatschappij en dc Afdeelingen. De 
heer N . Redeker Bisdom deed eenige opgaven omtrent 
de flnancieele gevolgen; tie Voorsitter voreenigde zich 
met het amendement-Van Gendt cn sloot de debatten, 
waarop de heer Nieuwenhuis zijn voorstel introk en 
de motie van den heer Gosschalk verworpen werd 
om de zaak tot September aan te houden. Het 
amendement-Van Gendt op art. 50 wenl aangenomen 
met de bijvoeging voor elk lid achter het woord 
toelage. 

De heer Linse kwam terug op de stemming bij 
machtiging en was van meening, dat de Afdeeliiigen 
zich konden doen vertegenwoordigen met een vooraf 
te bepalen aantal stemmen; dc heeren N . Redeker 
Bisdom eu D. Sanches waren daartegen en tie heer 
Linse repliceerde, dat het aantal stemmen geregeld 
moet wonlen in de wet, die aan de goedkeuring 
van het Bestuur tier Maatschappij onderworpen is. 
De heer Vau Wadenoijen achtte het dienstig eene 
bepaling te maken , tlat de afgevaardigde eener Af
deeling bij schriftelijke machtiging kan stemmen voor 
de gewone leden der Maatschappij, die deel der 
Afdeeling uitmaken; du heer Redeker Bisdom 
wensehte den gemachtigde 1 stem voor elk tiental 
leden te geven en de heer Van Ettiger wilde deze 
stemming beperken tot de afwezige leden, zoodat de 
ter vergadering aanwezigen vrijheid van handelen 
behielden. Het voorstal om de redactie van de con
cept-wet te behouden werd daarop aangenomen. De 
hoofdstukken X I I , XIII eu XIV wenlen zonder dis
cussie vastgesteld, zoodat alleen de overgangsbepa
lingen overbleven. Na discussie tusschen dc heeren 
Van Ettiger, A . VV. Gezellen, ' l ' . Sanders en den 
Voorzitter wenl liesloten de letlen bij circulaire van 
de veranderingen iu het lidmaatschap kennis te geven 
eu tie overgangsbepalingen te wijzigen, wat artikel 
66" aangaat, waartoe het initiatief door den heer 1. 
Gosschalk genomen wenl. Op voorstel van den heer 
F. W. van tiendt JGz. besloot tie Vergadering de 
betaling der contributie niet facultatief te stellen, 
maar voor hot gemak der administratie te bepalen, 
dat deze iu twee termijnen moet worden voldaan. 
De wet wenl daarop en bloc met algemeene stemmen 
aangenomen. 

Bij het voorgaande verslag wenl verzuimd melding 
le maken van het voorstel van deu heer Gosschalk, 
om tie algemeene vergaderingen voortaan des mor
gens en bet diner den eersten dag te houden, waar
door het gezellig samenzijn der leden zou winnen. 
De Vergadering sloot zich daarbij aan en de Voor
zitter was bereid , het nemen eener proef aan het 
Resliuu vooi- te stellen. 

Ten slotte een enkel woord over de keurige ten-
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toonstelling viut lie Nederlandsche Kunsl zandsteen) a-
briek en over de etalage van de heeren De Lint & Cu. 
te Rotterdam. bestaande uit diverse verglaasde be
schilderde en bedrukte tegels (Faience) tot bekleeding 
van muren en len dienste van kabinet werk. Do 
groote verscheidenheid en de prachtige soorten heb
lien ongetwijfeld medegewerkt om de aandacht op dit 
materiaal, dat reeds in ruime mate wordt toegepast, 
te vestigen. 

Vnn gevel-ornement in gebakken platen (sgraffito), 
in diverse breedten en dessins, waren mede een 15-tal 
monsters voorhanden, welker sierlijkheid bij «oliede 
bewerking en vooral de niet te hoog gestelde pi ij
zen, zeer zeker aanleiding zullen geven tot aan
wending hij vele gebouwen. Verder was door ge
noemde firma nog tentoongesteld eene collect ie vloer
tegels — ellen en in mozaiek — , terwijl eene over-
groote keuze was aangegeven in de verschillende des-

sinboeken. lie fabrieken, welke door ile I ren He 
Lint & Co. vertegenwoordigd worden, zijn de eer
sten in het buitenland, en het tentoongestelde werd 
dan ook met Mungstclli i ig in oogenschouw genomen. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N I A N 1). 

— In de Thicrgarten te Herlijn Is roet veel plech
tigheid het voor Goethe opgerichte standbeeld ont
huld; het Iteeld is dooi- Fritz Schaper uit marmer 
gehouwen. 

— Pe Internationale Tentoonstelling in hel Palais 
du Midi te Brussel is den eersten dezer maand dooi
den Kotiing geopend. Het is te betreuren, dat de 
Nederlandsche industrie daar zoo slecht vertegen 
woordigd is. 

— Door de Polytechnische Vereeniging te Leipzig, 
die onder bescherming vau deu Koning van Saksen 
staat, is la-sloten aldaar een llaiidwerks-Nyvcrheid-
tentoonstelling voor het koninkrijk Saksen te houden, 
die uiterlijk in 1885 zal plaats bobben. 

11 I N N E X L A N D. 

' s - G r a v e n h a g e . Hij koninklijk besluit is ver
gunning verleend tot het aannemen en dragen : 

der medaille Fe i jierscveraneia (Panama), in 
goud, aan de hoofdingenieurs .1. F . VV. Conrad eu 
.1. Dirks eu den ingenieur A . II. All iers , allen van 
\ Rijks Waterstaat; 

der versierselen van ridder der orde van St.-Olaf 
(Zweden en Noorwegen) aau den hoofdingenieur van 
's Rijks Waterstaat .1. A . A . Waldorp en 

der versierselen van ridder der orde van Wasa 
(Zwelen en Noorwegen) aan den hooldirigenienr .1. 
Dirks voornoemd. 

— Door den Gouverneur-Generaal van Nederlandseh-
Oost-lndb- zijn de volgende beschikkingen genomen: 

benoemd; bij den Waterstaat enz., tot opzichter 
l e klasse, de opzichter '2e klasse W . A. van Slie-
dregt; tot opzichter 2e klasse. dc opzichter 3e 
klasse R. A . de Hoer; tot opzichter 3e klasse J 
D. A . Poth. 

— De Minister van Watei-slaat, Handel en Nij
verheid beeft aan den Gemeenteraad toegezonden de 
rapporten van dijkgraaf en hoogheemraden van Delf
land en den hoofdingenieur van den provincialen 
waterstaat, betreffende de door liet Gemeentebestuur 
ter goedkeuring ingezonden plan U>t het graven van 
een afvoerkanaal naar zee. 

— Bij ministerie»'Ie beschikking is aan A . Vos, 
te Dordrecht, tot wederopzegging, vergunning ver
leend vooreen st oomsleepdienst op de rivieren, stroomen 
en kanalen in de provinciën Nouril-Ürahiiiit, Limburg , 
Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en 
Overijsel, waar sleepboten worden toegelaten. 

— De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft 
bij lieschikking van '2S Mei II. Itetioemd tot leden 
dei Commissie voor het afnemen der examens l> vol
gens artt. t i l — 6 5 der wet, regelende bet Middel
baar Onderwijs, de heeren : Dr. A. C. Oudemans J r . , 
hoogleer-aar aan de Polytechnische School, voorzitter; 
Dr . II. J . Rink , hoogleeraar aan de universiteit te 
Groningen; A . J. van Pesch, hooglecraar aan de 
universiteit te Amsterdam; Dr.'I ' , II, Hebreus, boog-
leeraar aan de Polytechnische School; Ch. M . Schol*, 
hoogleeraar aan de Polytechnische School J Snij
ders, hoogleeraar aan de Polytechnische School; A . 
J . II. Beeloo, hoofdingenieur der Marine; J . K l u i t , 
ingenieur van den Waterstaat; G. J. Morre , leeraar 
aan de Polytechnische School; P. 'I'étar van Flven. 
leeraar aan de Polytechnische School; Dr. D. J . Kor
te weg, b-eraar aan de hoogere burgerschool te Breda. 

— Maandag e.k. zullen de werkzaamheden ter 
oprichting van het Spinoza-standbeeld begonnen wor
den. De fundeeriiig, aan de firma Van Lith en Van 
Dam toevertrouwd, moet volgens overeenkomst uiter
lijk den eersten Augustus a. s. gereed zijn. Het 
metalen beeld staat sedert half Januari te Parijs ter 
lieschikking van het Comité. Het voetstuk van rood 
Zweedaeb graniet wordt, volgens contract met de 
firma Kessel en Rohl te Berlijn, vóór of op den 
löen Augustus ter plaatse van bestemming verwacht. 
Het hek is besteld hij 'Ie firma L . J . Knthoven & 
Co. De onthulling van het standbeeld zal waarschijn
lijk in het begin van September geschieden. (Vud.) 

— De Gemeenteraad beschikte afwijzend op een ver
zoek van den aannemer W . de Waal te Amsterdam, 
om hem tegen vergoeding gemeentegrond af te slaan 
voor de oprichting van een panorama, omreden op 
particulier terrein, inde Zeestraat gelegen, een der
gelijk gebouw door den heer Deyniann te Brussel 
geplaatst zal worden. 

Amsterdam. De Commissie voor het oprichten 
van een stoffelijk huldeblijk aau wijlen Dr. Samuel 
Sarphatl heeft zich tot den Gemeenteraad gewend 
met verzoek, voor het monument (eene fontein) een 
geschikte plaats af te Staan. Zij heeft daarbij het 
oog gevestigd op het ontwoijien park in de nieuwe 
stad*wijk tusschen den Amstelstroom en de Boeren-
wetering, nagenoeg 350 M . ten zuidwesten van het 
Paleis VOOT Volksvlijt. Het is het voornemen der 

Commissie, dit in eene wandel jdaats zoo nuttige ge-
1 drnktoakon aan de stad Amstenlam in vollen, vrijen 

eigendom over te dragen. Uitdienhoofde koestert 
zij ile hoop, dat de Gemeenteraad tevens moge lie-

1 sluiten , om de kosten voor het heiwerk, tot een be-
| drag van ƒ ,3000 , voor rekening der Gemeente te 

doen uitvoeren. 

— In het Odéon werd op den laatsten dag der Mei
maand de AG1** jaarvergadering gehouden vnn aan
deelhouders in de Amsterdamse!ie Kanaalmaatschappij: 
zij wenl bijgewoond door 34 aandeelhouders j recht 
hebbende op het uitbrengen van 30 stemmen. Het 
gedrukt verslag begint met een woord, gewijd aan de 
nagedachtenis van den overleden eerevoorzit'er wijlen 
Z. K . II. den Prins van Oranje; geeft een overzicht 
van de onderhandelingen door de Maatschappij met 
den Staal gevoerd betreffende de overneming van het 
kanaal door bet Ri jk , waarin o. a. voorkomt, dat 
vier voorstellen bij de Begeering in overweging zijn), 
die bij het bestuur waren ingekomen; dat de termijn 
voor de voltooiing der werken verlengd is tot 1 Aug . 
1880 ; .lat de som van ƒ 5,500,000 aan den Staat 
verschuldigd terugbetaald is , en dat het saldo der 
Maalschappij hij benadering mag bepaald wonlen op 
/ 307,000. Een rapport, ter berekening der kosten 
van voltooiing en onderhoud van bet kanaal door de 
ingenieurs aan den Staat ingediend . leidde lot een 
berekening dier kosten door de Maatschappij. Pe 
laatste gaf veel lager cijfers aan; 50,000 gulden 
minder dan de rekening der ingenieurs voor het 
onderhoud. Voor de kosten van voltooiing van het 
kanaal acht de Maatschappij noodig / 284,000, ter
wijl door den hoofdingenieur daarvoor is aangeno
men: / 1,259,000. De directie gelooft, dat deze bere
kening een gunstigeu invloed zal oefenen op bet door 
de Regeering te nemen besluit nopens deu prijs der 
overneming. De kanaal-cn havengelden brachten in 
1ST!) /*'29,173,185 meer op dan in 1880. Telegraaf-
en si-muphore-dieiisl, ofschoon nog >eii srdiiidcpost, 
gaven slechts een uadeelig saldo van ƒ 1 5 0 3 , tegen 

/ 0895 iu 1878. Het bedrag der frauduleus i a omloop 
gebrachte aandeelen vermeerderde mt-l een nominale 
waanle van ƒ 13,300; het totaal liedraagt nu 
ƒ 292,300. De rekening, die goedgekeurd wenl , 
bedraagt in ontvangst ( 2 , 9 4 0 , 2 9 Ü . 8 4 ' / , , in uitgaaf 
f 2.588,523.02, zoodat beschikbaar bleef op 10 
Januari f351,769.82%. Als commissaris wenien 
herbenoemd de heeren C. P. van Eeghcn en Mr. .1. 
Conor Hooft met bijna algemeene stemmen. Op de 
vraag van den heer Jaeger, of de Voorzitter de vier 
voorstellen, die hij de Regeering in overweging zijn, 
publiek kan maken, weid geantwoord dat dit niet 
in het belang der aandeel hoi uiers zou zijn. . 

Op den eersten dezer maand bad de jaarver
gadering jdaats van oandeelhoudei-s in de Maatschappij 
tol Exploitatie van S ton fsspimr wegen, onder leiding 
van Jhr. Mr. C . J . A den Tex. 

l i l het overgelegd jaarverslag bleek, dat de ui l 
komsten der exploitatie, over 1879 verkregen, niet 
ongunstig waren. De briito-onlvaiigsten benepen 
/ 8 3 0 , 0 8 4 . 1 1 ' / a meer dan in 1878. De exploiiaiie-
kosten vermeerderden met ƒ 304.536.25. 

Het winstsaldo bedroeg / 1,136,661.13, waarvan 
bet dividend Up 5.20 pOt of ƒ 13 jier aandeel kan 
bepaald worden. 

liet kozen werden tot leden van den Raad van Com
missarissen Jhr. Mr . C. J . A . don Tex, F . s' Jacob 
en Mr . G. de Vries Az. 

— • Bij den Gemeenteraad is een voordracht inge
komen van het Dagelijkscli Bestuur, strekkende Bur
gemeester en Wethouders te machtigen om, na 
voltooiing van het Rijksmuseum aan de Stadhouders
kade, de verzameling oudheden, thans op bet archief 
ten stadhuize bewaard, in een of meer der daarvoor 
aangewezen zalen van genoemd museum ten toon te 
stellen. Ten opzichte der verzameling schilderijen, 
door wijlen den heer Van der Hoop aan de stad 
vermaakt, woidt hetzelfde voorgesteld onder voor
waarde, dat deze collectie als een geheel, in een 
afzonderlijke zaal ter bezichtiging zal gesteld wonlen. 
Daar de netto ontvangst van bet Museum Van der 
Hoop thans aan de algemeene armen ten goede komt, 
zal het Rijk de algemeene armen der gemeenle jaar
lijks met een som van ƒ 4 0 0 schadeloosstellen. 

Rotterdam. In de vergadering van de leden 
en begunstigers der vereeniging Dc Ambachtschool 
alhier werd het verslag over 1879 uitgebnicht en 
door den Penningmeester rekening en verantWiH.rding 
gedaan. De invoering van het sparen heeft een 
bevredigende uitkomst gehad en bij het einde van 
den cursus Itehoorden 77 pCt. der leerlingen tot de 
spar Ion. 

— De naamlooss venootachap Grand Panorama 
National de liotterdam heeft aan den Stationsweg 
alhier een terrein aangekocht voor een panuramugo-
bouw, groot 1764 vierkante meter. 

Utrecht. In dc gewone jaarlijksche vergadering 
van aandeelhouders in de Nederlandsche Centraal-
s|ioorweg maat schappij waren 260 aandeelen , tezamen 
uit brengende 26 stemmen, vertegenwoordigd. De Voor
zitter deelde mede, dat het jaarverslag gedrukt en 
verspreid is, en vroeg, of een der aanwezigen naar 
aanleiding daarvan ook inlichtingen had te vragen. 
De heer I). .1. II. vau Eed en verklaarde daarop met 
genoegen van het verslag te hebben kennis genomen, 
eu lie tuigde namens de aandeelhouders dank aan het 
Bestuur voor het streven naar bezuiniging, dnt 
daaruit blijkt. IV balans werd goedgekeurd, cn in 
dc vacature in den Baad van administratie wenl 
voorzien door herkiezing van den heer Mr. D. J . C. van 
Lennep. De ontvangsten bedroegen ƒ 827,688.1S'/j,. 
zijnde ruim ƒ 3 8 , 0 0 0 meer dan in 1878. l le tnanla l 
reizigers was door den oiigunstigcn zomer ƒ 6 3 6 0 
minder, doch door den strengen winter bedroeg bet 
goederenvervoer ƒ 4 7 , 0 0 0 meer; dat van vee daaren
tegen ƒ 6 8 0 0 minder. Het hij de tabel van nJtloting 
vastgestelde aantal obligation (201 sluks, te zaïnen 
f47,285) werd uitgeloot, terwijl tevens ƒ 1 4 4 . 1 3 4 . 5 0 
is uilgetrokken voor eene uitdeeling van ƒ 3.10 op 
de coii|wns 34 en 35. 

Arnhem. De Vereeniging; »De Ambachtsschool' 
hield Vrijdag 28 Mei ccne vergadering, waarin het 

gewone jaarverslag werd uitgebracht. Het aantal 
leerlingen bedroeg op 1 Apri l jl. 113 , tegenover 
140 een jaar te VOren j de financieele toestand is 
vooruitgaande eu aan de Vergadering werd mede
deeling gedaan van een schrijven van ecu ingezeten, 
die een jaarlijksche gift van ƒ 1 0 0 aan de Vereeni
ging aanbood, terwijl bovendien van een onbekende 
nog een gift van /"150 vour de Ambachtsschool was 
ontvangen. 

Zwolle , 1 Juui. liet voorslei lot (lilbi eiiiing vau 
het materieel der gasfabriek is ten deeio aangenomen. 
Er wenl besloten, aan de lirma Enthoven & Co. te 
's-Hage op te dragen de levering van een gstshouder 
en diverse zuivcriiigloeMcllen, tot een gezamenlijk 
bedrag van ruim ƒ 5 0 , 0 0 0 . Het overige deel van 't 
voorstel zal spoedig worden afgedaan. 

Leeuwarden. Volgens hel verslag der gemeen
telijke gasfabriek over 1879 werd een zuivere winst 
van ƒ 30,834.66 behaald. 

Deventer. De heeren Henri Boers, secretaris 
der Nederlandsche Centr:ialspoorwegmaatschappij, Ie 
Utrecht en Edouard Lejbalque, industrieel, te Brus
sel , hebben concessie gevraagd voor den aanleg en 
de exploitatie van een stoom- en paardentram voor 
het vervoer van personen en goederen tusschen hier 
i ii Almeloo langs Holten , Hijsen en Wierden. 

— Het voorloopig Comité ter bevordering' eener 
waardige vertegenwoordiging van Nederland op de 
Londensehe vee- en luiveltentoonstelling ontvangt van 
vele zijden geldelijke ondersteuning, maar de som 
van ƒ10,0011, die daarvoor gevorderd wonlt , is nog 
niet voorhanden. Zou ons land die som niet bij elkan
der kunnen krijgen zonder hulp der Regeering,' 

Goes. De heeren J . M . Kakebceke, lid van de 
Provinciale Staten van Zeeland en de Weduwe .1. 
II. C. Kakebeeke, industrieels alhier, hebben zich, 
in samenwerking met invloedrijke personen, gecon
stitueerd tot eene Maatschappij, teneinde in ons land, 
te beginnen met Amsterdam eu Rotterdam, lelepho-
nische verbindingen in te richten, onder de l i rma: 
»Nederlandsche Telephoon-moatschappij .1. M . Kake
beeke, Wed. .1. II. C. Kakelieeke en Comp." 

Wageningen. Hoewel ei moeilijkheden gerezen 
zijn om de onder bepaalde voorwaarden door den 
Gemeenteraad aangeboden subsidie van ƒ 120,000 
te aanvaarden, zijn de onderhandelingen met het 
Veluwseh Spoorwegoom ito over de verbinding Ede—• 
Wageuitigeii nog niet afgebroken. 

Zutfen. Op dc Zaterdag, den 29 Mei 11., ge
houden algemeene vergadering van aandeelhouders 
der Nederlandsch- West fonische S|>oorweginuatsehai»-
pij waren 540 aandeelen vertegenwoordigd, De balans 
van 1879, ten bedrage van ƒ 8 , 0 6 6 , 0 6 0 . 6 9 in ont
vangst cn uitgaat, werd onder dankbetuiging aau de 
directie goedgekeurd, en het verslag van den toestand 
der Maalschappij voor kennisgeving aangenomen. 
Op voorstel vau commissarissen werd In-sloten . de 
uitgifte van aandeelen te schorsen. IV drie aftredende 
leden van den Raad van commissarissen werden her-
benoemd, waarop aan den heer J . I L Nivel , op zijn 
verzoek, op de meest eervolle wijze ontslag werd 
verleend als directeur der Maatschappij, met ingang 
van 1 Juli e .k. De hoer .1. Willink, tc Winterswijk, 
werd tot directeur gekozen op een tracleuient van 
ƒ 2 5 0 0 , volgens mededeeling des Voorzitters voor 
hoogstens 2 ja ren , vermits men dan een directeur 
zon kunnen ontberen. Ten slotte deelde de Voor
zitter mede, dat op Maandag 14 Juni de fecsttrcin 
van Winterswijk naar Bismarck zal IOO[M'II, terwijl 
de spoorweg daags daarna voor 't publiek verkeer 
wordt geopend. 

Winterswijk. Voor de feestelijke opening van 
den Nederlantlsi-h-Westfaalsclieii spoorweg op den 
1 iden dezer maand is eene commissie benoemd, om 
de festiviteiten te dezer plaatse te organiseereii. 

Grave. De (lemeenteraad heelt besloten om de 
vestinggronden van het Rijk over te nemen voor 
ƒ 2 2 , 0 0 0 . In dezen verkoop zijn niel begrepen de 
terreinen, die door het Departement van Om log ge
reserveerd zijn; ile gemeente betaalt ƒ 2 2 . 0 0 0 en 
voorziet in het onderhoud, dnt totnutoe door het 
Domembestuur bekostigd werd. 

U T T K E E R I N O E N . 

— Het dividend van de Javaache Bank over het 
boekjaar 1870'SO is vastgesteld op 9 ' / 2 pet. op 
ƒ 4 7 . 5 0 Ind. ct. per aandeel van ƒ 5 0 0 . 

— De Internationale Suikerraffinaderij te Amster-
sterdam beeft in de cn langs gehouden vergadering 
het dividend op ƒ 8 0 per aandeel bepaald, overeen
komende met 8 pet. 

— De iiitkeering van de Hollandsche Suikerraffina
derij over het afgeloopen jaar is vastgesteld op 
21 * / | | pet*, dat dor Rotterdamsche Suikerraffina
derij op 8 ' / i pet, 

— Het dividend over 1879 van de Maatschappij 
• Ijzergieterij de Prins vun Oranje" is l»c|iaald op 

ƒ 7 0 per aandeel. 
— Dc A instel-Hotel maat scha pp ij geeft over het 

afgeloopen jaar eene uitkrering vau 3 pCt. en deed 
belangrijke afschrijvingen. 

— Het dividend der Maalschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen bedraagt 5.2 pCt. of ƒ 13 per 
aandeel van ƒ 2 5 0 . 

— De N'ederlandsrh-Indische Handelsbank geeft 
een dividend van 8*'. pCt of ƒ 2 2 per aandeel van 
ƒ 2 5 0 . 

V d a i r l d a . 

Post-statistiek ln Europa. In 1873 was het 
getal briefkaarten, brieven, gedrukte stukken, dooi
de post verzonden in de verschillende landen van 
Europa; 3,957,850,039. In 1878 is dit getal ge
stegen tot 5,602.633,527. De toeneming heeft dus 
bedragen 41 ten 100. Men kan, een gelijke toe
neming onderstellende, dus berekenen dat vóór bet 
eind dezer eeuw liet getal |mstltezondingeu klimmen 
zal tot boven de 25,000,000,000. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 
u aasweg , 7 Juni. 

Ilc.rdrr.ln to II urou. iu het Hotel Bcllevtie • |„. 
maken vau regenbakken bij de kazerne en bij de inlir 
uioi'ie aldaar. 

(•rottingen. to 11 uien. aau bel bureau van dei 
sectionigenioui der Staatss(toorwegeii: hel uitvoeren 
verf- eu leerwerken, in 0 pen-., en van voeg-. pMster-
saus- en wit werken, iu 0 I M - I C . aau de geitouwen 
andere werken op de lijnon Ballingen—Nicuwcsrhaus ,,t 

' • -Hage, te l l 1 / , uren. door hot ministerie van water, 
slaat enz. aan het gebouw van bet prov. bestuur: hei 
veranderen van 2 gedeelten grintweg in straatweg v;u 
deu weg loopende door bot Westland onder de gemeend 
Naaldwijk, en bet verbroeden vau een gedeelte dor kim. 
keila-l ral ing van den Bijks-groolen weg tusschen 's-llag. 
en do Hoornbrug. Raming ƒ 15.000. 

l m » ! rrdarti . te 12 uren*, in bet Burgerweeshuis: |„.g 
driejarig ouderhond van 2 watermolens, 2 overhalen tni-i 
hunne |Mildorbuizon en annexe werken, aan de Sinter, 
binnen- ou Middebeldsche (iecniuh. polders tochehooi ende 
mot iiilü'grip van I nieuwen overhaal en schoei ing werken 

beleen, te 12 uren. door burg. en weth.: lo. lm 
scl nmakeii. invoegen cn horstellen vau gemetseld, 
wallen, binnen on buiten do stad: 2o, idem van de ge. 
metselde hrilgworkou en eenige bijzondere heistellingen 
Inl. Inj den gemeenteunhitect 

'a-llage, te 1 uur. door de directie der Nederlandsche 
Zuidioster-s|MN>rwi>ginaatsi-happij : bet maken van stations, 
gebouwen, loodsen, wachters woningen en -huisjes, station-
afrastingoii en afsluitingen vau overwegen, enz. enz., te 
behoeve van don s| mor weg Tilburg—'s-Bosch -Nijincgoi 

imslssaaan te aren, door de iioii. M/eren-spn.» 
weg IJ iaat schappij: Bestek ltsfl. hot verbroeden, uitdiepc 
on schoonmaken van Iwmislnoten en greppels, bot graven 
van droge slootou. opruimen vau ijzerdraad-afsluiting. I« 
nevens bet uitvoeren van eenig talud Work. langs do 
spoorweg Aneteiil,un Amersfoort en den zijtak Bilvei 
sum—Ctnvht in 3 peiv. Naming ƒ3500. Bestek Is' 
bot verrichten vau verschillende veiiworken op denOostei 
spoorweg liisschou Amsterdam A isfoorl eu zijlat 
Hilversum Utrecht, ui 3 perc. Raming fCHW. Bo'-M 
i - * . bet uitdicpet schoonmaken ran bennskwten tos
s-hen Amsterdam Rotterdam, iu 4 perc. Naming ƒ4220. 

Middelburg. te ['ƒ, uren. ten raadhuize: hot voltooien 
der werkzaam lieden volgons hostek uo. 21 der gemeente
werken, bestaande in bot droogmaken van bot sluisgc-
houw bij i|.< Sudssohniir enz. 

Harnovcld. to 2 uren. door hot gemeentebestuur: In. 
bet bouwen eener school mot ameublement te Gnrdcivii; 
2o. eenige herstellingswerken aan do ondorvvijzerswoniue. 
aldaar. 

Dr . i i l i len te ft uren. in do consistoriekamer der < br 
(ieiof, gemeente: bet Imuwen van pilenjeu m de kerk. 

lllnodaK, * Juni. 
Iliruen n|i /IMIIII te Huren, in |)e Draak : het niakin 

vau i-eii regenbak hij do kazerne aan do Korenmarkt .1/-
dur. 

'ft-llage. lo l nnr. door hot ministerie van justitie: lui 
uitvoeren van eenige veranderingen en vortiiiitueruipii 
in het paleis van justitie to Amstenlam. Inl. bij den in-
geniour-archilecl J. F. Motzelanr. te 's-llage en bij deu 
hoofdopzichter ,1. van Asperen. te Amsterdam. 

Lr, ovv irdrn , to 1 uur. door het ministerie van wa
terstaat aan bet geitouw van het prov. bestuur: lo. bei 
onderhond.01 vau de rijzen In-slag- en stoeilooverwerkeii 
eu van de directie- en arbeiderswoning op Ameland, lea
rning ƒ 12.150; go. idem vau dou stroomleMendeo dam en 
aanhooren door de geul de Balg op Ameland. Raming 
/ 1800. 

stad vim, hoi to 1 uur. door het gemeentebestuur: 
10. het maken eener keiliestniting lang :(05 M-: go. het 
makon eener bestrating van kliukcibrokken, lang 172* M. 
en van eone lang 4fP M.: 8 0 . bot verbeteren van een weg 
lang 207 M 11 ou ander met inbegrip van bet maken 
vau goten, riolen en zinkputten; 4o. bot maken vai 11 
riool, lang n >|. 

V M r t l . lo 2 uren, door deu notaris He Kruijlf. in Het 
Wa|>en van (ielderlaiid: bet verzwaren van ieii gedeelte 
dijk luwen bet (Jeldorsche hoofd ter lengte vau 300 31. 
Aanw. van 12 tol I uur. 

r.i!ii|>c(l.iint ti- : uron. door bet bestuur dor wilei-
koering van dm cal. polder Aimo-Kriso. in de BCrbSM 
van \ \ ' . Broekhoven : bel verbeteren eu onderhouden der 
waterkeerende werken van genoemden polder voor de 
dienst '80/81. 

/ . « « m u m . te ft uren. ten hm/e vau 1' C. hekkei 
bouwkundige. Heerei.gr.icht II 115: hel vergrooten n 
nv t n i i M v n \a 11 woonhuis aldaar. 

SEuoll*. l->i do llvei.j-.el-sboKaiialKilioni.iats.hapi»! 
hot veivon van de -lui/.-u. hniggen. w gen enz. op <V 

Mo -11 dorde Mvliei.. u i 2 ponoclcu. lol hij den •>(>• 
Zichle! .1. VeimilUllC. lo Zwolle ril dcil adjIUlCl-opilchtel 
11. KiotiVrg. te Kaalte. 

Woe.i-d..^ . O) Juni. 
' - l l u g r . Ie II men. door het ministerie van water-

stuit enz.: lo. In 1 maken van 5 dwarskril 11 lang* >H 
liiikci-oover van de Lek onder de gemeente Stieefkerl 
Hauling /"Sl.fiOO; 2o. hot verrichten vin nige weit-n 
t,.t noiniah-vrmg van de Waal ouder hWum. Heer> 
wiiiinl 11 Vaiik. Raming ' 124,800; .lo. het verricht-" 
vau de herstellingen eu ve uwnigeii aan do |(uk*><-
viorvvoikeu iu de N vve-M.ias. .lo Oude-Maas bem-d.: 
hoi Ik-iengat bol Scheur en do Bartel, mot hel .V-njan. 
onderhoud. 111 2 perc. Raming: perc. 1 ƒ 1FU4. | - r , . 
f 12.700. (Hoi ,hug ) 

o. lo-r |»-nl -r te II Uivii. bij C. Klei.b.ias : het hor-
Mel. do ven. Wli lg et. let | o | b o U , | tot 30 April ' 
van de aanle-. kram-, rijs- eu sti-eugloojiugwerkeu v.u 
bet watei-scbap S he.|m.Uss.-. 

VUnl i r>.»èik. t. 12 uren, hu dei . kastelein \ . I'.'|-
pink: bet I wen van - en woonlmisenserreof bi-oi-ikasL 
v.mr II. J. Weien, atlaar, 

K»l-u»rd t. 12 uien. door burg. en weth.: hel trek
ken 0., oprui t. . L i IMMJ.IIKII- eu bol mak-n oei,.. 
nieuwe walU-.li.H-iing hijlings het terrein vau de -tad-
werkpkiats 

ololrrdlik , te 12 uren. Ill bet Ibvlitlilll*: bet .V-njan, 
on.l-rl 1 vau don watermolen van don Spiennghonier-
hinuoi.t.ddo. eu v.u. dien van den llverh.-.ikerhn.n<n-
| N dde i 

«iii-ierdiiMi. te 1 uur. door regenten van het R. k 
gesticht "Viedenburg". in Het Vosje: bol verbouwen v* 
de Irivnlerij 'Nooit Volmaakt", in deu Ycnsci|>olilcr, gein 
Ihemen. lid. bij den Imuwmeester A. C. Illeijs. O / 
Voorburgwal. 22Ó. le Amsterdam. Aanw. 7 Juni. te 8 ure" 

Ir- i- iM, te 1 uur. door bet geuieentolii-stuur; hot ain1*" 
veeren dor houten brug. gen. Het liroone Zijl. het maken 
van eene nieuwe hrug un-t steenen hoofden eu vleugel" 
te Noorddijk. geineeiite l'rseni. 

hruhhoiidi jkr te 5 uren. in bet gemoeiilehuis: b-> 
iHiiiwen van .-ene geheel nieuwe pastorie voor do Her» 
gemeente, l i l hij A. Ie I'leicij. te Kruiiiiugen. 

• e -CerkMsr» top Ti-ssel), te 6 ureu. iu lh< Hoop: «k 
levoring van bet transport van 150 stère ondeilioudsgrin' 

l ' i rr . l i i . iloor de directie der Nederl. Rijnspoorweg 
bel versterken en vernieuwen van oen gedeelte van dc" 
ijzeren bovenbouw der spoorweglirng over don Usel '-' 
Westervoort. Raming ƒ ion.000. 

IIï. ut 1110 . ter plaatse in 't In-stek vernield: bet bouwen 
van een achtkanten vvindwater len van 22 M. vlucht 

W niniiiel». door burg. en weth. van Hennaanl era deel-
ten geuioentebuize: bet amoveeren van het zooge» 
boogliunt. gelegen tusschen Spainium en Welsnjp. ' " 
daarvoor in de plaats stollen van eon nieuw hooghout 
loopbrug, lienevens bet opruimen van do viergang of loop
planken, en daarvoor in de plaats stellen vau 4 lueuw 
gaiigbouten met leiiningwerk enz. in 1 perc, bil. bij OOI 
architect S. van Veen. te Sjiaiiiiuin. 

M Irrdug . IO Juni. 
I'lrrrlil, te 11 uren. door de comm. vau bobeer va" 

bet Leesmuseum, Munsterkerkhof: hot verhouwen van eei| 
perceel in do l.ocfhnllotimakoi'straat Aanw. S Juui. te -' 
uren. lub hij den secretaris J. Bijleveld. 

Ila.irl.ro. te 2 11 Ion. door het gein itehcstuur: bel 
leveren van wisseItonnou met toeUdiooreii en tn-clilrc-
teu hehiK've van de gemeen tere hiiging. 

i r n h e m , bij den notaris V. \\'. L. van Kek: het t"-*' 
ken van ll dwarskribben voor de Kleefschewaiuil U-g1'"' 
over Malburgen, aan den rechter Rijnoever. 

Vrijdag. II Juni. 
/.o(frii te 10 uien. door don architect I). hijsen; de 

verbouw van een huis in de Laarstraat gein. D 171). 
Aanw. 10 Juui. te 11 uien. 

«iid-rn-Mru\v-t;»«tel . t<- 10 un-u. tJOOT bet g en-
tebcstuur: bet opbreken van de grint-, kmdasch-en puin
laag der Koolestraat, henevens het maken vau een trot
toir met goot van Waalklinkers. zinkputten en riool, als
mede bet begrinteii van vei-sclullende straten. 

Ilordrrrlil , te 11 uren. hij .1. Zalm: do levoring vau 
1001) HL. grove machine Buhr-steenkoleii, ten behoeve 
van bet stoomgemaal te Kuipers veer. 

Leeuwarden, te 12 uren. ten gemeentehuize van 
beeuwanleradeel: lo. het afbreken vau de bestaande eu 
hel bouwen van eone nieuwe va-te brug in deu Haau-
Mcnfijk : IO. bet afbreken en «ederOpbouwen eener wal-
liesi'biN'iiiig te Stiens. lu). I>ij deu g nleop/icbter L. 
II. Wessa-lius. le lluizuiii. Aanw. II Juni. Ie 11 ureu. 

's-Hagi'. te 1 uur. door bet ministerie van waterstaat: 
hot ouder hom len van- en bot doen vau eeuige herstel
lingen aan het Rij kspost kan loor lo Helft ged. 'HO eu 'Hl. 
Inl. bij den iiigi-i'ueur-arcliitect V.NII- dc Lindsgrhniiwon. 
te s-Hage en dou h.N.fdopzichter J. I, ii. Binkes. te Am
sterdam. Baiuiug ƒ1800. 

Zalerdag , 11 Juni. 
Amsterdam, te 10 uren. op hol bureau der genie: bel 

verbeteren van de kazerne Oranje-Nassau aldaar. Iul. Inj 
den eerstaanw. ingenieur aldaar'. Raming ƒ13,900. 

Trn-Raer. te 10 uren. ten gem lehnize: bel vor
grooten en verbomven van de school te Woltersuiu. Aauw. 
V Juui. Raming ƒ1200. 

He i jden , te 12 uren. door dijkgraaf en I mmden van 
den Boogen Maasdijk van Stad en bande van Heusden. 
bij II. Moutik: bot verhoogen vau dou Berptsch 
Ifèriiscl lijk. lang 5320 M.. iu 1 | K - I V . Aauw. II Juin. 
te 10 ureu. 

" u r h u l K U m , te 1 uur. bij deu voorzitter vau liet wa-
lei-scbap Sm liutziiui : hel verwijden 011 verdiepen van 
-•enige wijken en watcrlossiiigcn, het ophoogen en egali-
soeien van wegen, bet maken van een liouteu brugje enz. 
Inl. bij den architect .1. vau der Molen, te Buitenpost 

Kweek, hij den architect J. P. Hogendijk : bot maken 
van een nieuwen voorgevel en verdere werken aan bel 
pen-, wijk 8. 110. 881*. aau de Marktstraat. 

Maanda*. 1 4 Juni. 
« Bos. li . te 10 uren. hij den directeur der Bossche 

llouwmaatscJiappij, Mr. B. F. M. van Lanschot: het Imn-
weu wan O' woningen. Aanw. II tutu. to 10 uren. Ra
ming ' 20.000. 

Amersfoort, te l l uren. door bel gemeentebestuur: 
de levering van -I ontmantelde school kachels, 2 k. >r-
kacbols. lo stoelen en 2 r.micuik 24 schoolbanken mot 
lessenaars, 4 iu ezels lieweegbaie schrijfltonlen. 7 tafeltjes 
en 1 fonteintje voor bot progvuinasiuin. 

IIol-l to 1 uur. door het walei-scha|islN>stimr van 
Stop|H-l.hjk. in De Koning van Kngelantl: lo. het verlumgeu 
en onder-prol iel-brengen van » bjkvak. lang HC.20 M.: 
2o. bet verlagen 011 onder-prol iel-brengen van deu aarden 
dam bij do IN-staande steenglooüng, over eene lengte van 
75 M.; :k>. het maken van 380 M* glooiing van ges.nt.stdo 
Vilvoonlscbe steen. 040 M* gl.voimg van ge-orl,vide Boor-
111ks.be st.-, p Waalpuiii. 1040 M* zomermat 011 1200 
W winleruiat: 40, bot lover verwerken ran SM ge-
.ivosoteerde deunen pcrkoenpaleii. 000 dennen id 14(H) 
eiken idem : ao. bet onderhouden van bovenstaande werken. 
Aauw. 12 Juni. des voormiddags. 

Kaudtim, hij Klaas !,' Itaijotua : het o|>tiiiiuen van den 

me 11 wen achtkanten wfodwatermolen van 13.50 M. vlucht. 
ltd. hi) T. Kloosteiiiian. to aker to II I Aauw. 
12 Juni. te ll uien. 

IIIn-dag . IA Juni. 
Rreda. te 11 uren. iu Het Hol van Holland: lo. het 

Imuwen van oen reinigingslokaal hi| de Klimsterkazeriie. 
henoveiis bel verbeteren der afwatering van bet terrein 
hij die kazen n op do Gasthiüsveldeu; 2o. bot herstel
len eu vernieuwen van vloeren in de Kluoslerkazerne ou 
ui do kaser le Lange Sullen, benevens bet rerlmeden 
vau It-anpeti in laatstgeiKM-tud gelmiiw; 3o. bel IJ.K-II van 
horstelluigeii aan militaire gehouwen. Aanw. II Juui. te 
tt uren, alnvangende hij liet Hospitaal. 

Delft te l i ' j ureu. door burg. eu weth.: het makeu 
vau oen gedeelte grintweg, op de Abt woud sche laan. Ier 
lengte van 8Hfi M. 

t r i l l i o n . |e 1 uur, door deu burgemeester: lo. bet 
veranderen van de gasleidingen ,.„/. iu de Innigere bur-
gei-s.-ho.il: 2o. .Ie levering van ltraiidstoir.il. 

\ it-o u ie us,-II . to 1 uur. iu bot gemeentehuis; hot 
bouwen van eeno school, met bijlovoring van materialen 
on schooln boleti. Aanw. l e 12 men. 

.Irnrmulden. to 8 uren, >iij .1. Bliek: bet maken van 
een dam dooi de Scbenge. tusschen de polders t'aland on 
Scheiige. Aanw. 12 Juni. te 11 uren. 

Warnndaa, l l i Juni. 
•-lli.gr, te 11 uien. 000T het ministerie van water

staat euz.: het wegruimen van eeu in den (teldoi>she-
IJsol, nabij de schipbnig le Deventer, gezonken vaartuig. 
Aanw. 12 Juni. 

h-llagi-, te 12 uren. door bet ministerie vau wat i r 
idic -lol lo. hot lei 

verwerken van hallast en bet leggen vau spoorbanen, 
Wissels en kruisingen <>p hot gncdoroiistalion in do Sla.ls-
nvtlauden Ie Amstenlam. Iul. )>ij den eerstaanw. inge
nieur te Amsterdam. Aanw. 8 en » Juni. te 11 uren. 
Raming ƒ 116.230; 2o. het bestraten vau deu weg langs 
de noordzijde Van het middelgedeelte van bet Centraal 
imixoneiistatioii iu hel OpenhaveiifnHit te Auistenlaiu. Inl. 
bij d.-n eerstaanw. ingenieur le Amstenlam. Aanw. S en 
'J Juni. Rtiuing ƒ32.550. 

H-Hagr. le 12 uren. OOOT bel miuisterie van water
staat euz., ten dienste dor Staatsspoorwegen: l a het vol
tooien van do buitenhaven eu het maken van aansluitiugs-
bazaltinuren in de binnenhaven aau de vimnnalige Marine-
sluis te Vlissingen. Iul. bij deu hoofdingenieur, te Mid-
d.-lburg en don iugeni -. te Vlissingen. Aanw. I) en 10 
Juni. Raming /':t5S.000: 2»). het wijzigen en uitbreiden 
der stationsinrichtingen te Al loo' Inl. bij deu hoofd
ingenieur te Zwolle, Aauw. 8 eu D Juni. te l l uren. Ra
ming f 107.400. 

Wagrnlngen. te 2 uren. door huig. en weth.: het 
bouwen van 2 landhoofden voor eene hrug. met het daarop 
stellen van den ijzeren bovenlmuw. hij Imstek nader om
schreven, in 1 peiv. Inl. hij don gomeonteopzichter S. 
Bitters. Aanw. 14 Juui. te 1 'uur. Bilj. iuz. 15 Juni, vóór 
4 ureu. ter siv.reUrie. 

Il. i idi-h.-iiskerkr . te 2 uren. door hel polderbestuur 
der waterkeering: het herstel, de vernieuwing en hot 
Onderhoud tot lo April '81 dor aarde-, kram-, rijs- en 
steeug looi ing werken van lloedekenskerke. Aauw. 14 en 
15 Juni. 

Ilnndrrriag. t l Juni. 
'AvwWri-i-. te g' (', uren: het aanleggen van 4 be-

steoude rijslloofden of dammen op bet noonlerstrand van 
Schouwen nabij bet ijzen-u kustlicht te Renosse. 

Vrijdag, IM Juni. 
Nijmegen, te 2 urou. ton raadhuize : bot maken van 

-lo gehouwen voor het gymnasium eu de woning van den 
lectin- dier inrichting. Inl. hij den waarnemendgemeente-
iinhitect J. .1. Wove, van h Juni af, van 10—12 en van 
2-—1 uren. Aanw. 14 Juni. te 1 uur. 

H e r r e n t ren l u i » Irdrn . hij G. Korf: bot Ivouwell 
van 2 werkhuizen voor de Vereeniging tot werkverschaf-
'ing in Kiigwinleu. 

Zaterdac 10) Juni. 
Xaantalag:. te 2 uren. door het l»-tuur der vvater-

krering van deu cal. Margaretapolder. Kleiiie-lluissens- en 
K>-ndnM-hl|iolders. in bet directirgehoiivv van den Marga-
rrUpoldcr : bel uitvoeren van venhsligingswerken aan den 
"•ver van de polders Margaiota en Kleine-Itiiissens. 

l i-r .«-kc, dOOr bet geuu-eulebesluur: de levering van 
50 stère oiiderboiidsgritit. 

Maandag, 1 1 Juni. 
--II»gr, te 12 uren. door huig. ou weth.: de levering 

l'aii steenkolen ten dienste der duinwaterleiding. 
IMu.ilog, » Jrnl. 

iJ' i-Mi-i i i . te 11 uren, in h- BIMNIO I.II-IIW: het bou-
w fiH'i- iMiuwiiiaiiswoning met paarden- en veestalling 
aldaar, iu de Achteisloot. op de hofstede ••'/. Ier Zorg". 

Waenadag, 10 Juni. 
• Huge, te | | uren. door bet ministerie van water

gaal enz.: de uitvoering vau eenige werken tot verlwte-
'uig \.\\\ den Boven-Rijiiindeg ente Herwen-en-Acrdt 

tusschen de kilouieterraaieii fl en 7 der herziene rivier 
kaart. Aanw. 19 en 21 Juni. Raming ƒ 17.000. 

'a-Hage, le 12 uien. door bel ministerie van water 
slaat enz., teu dienste der Staatsspoorwegen: bet maken 
van grond- en andore werken voor hel gedeelte van Nij
megen lot Mook van een s|moivveg van Nijmegen uaar 
Venloo. Iul. bij deu Inmfdingenieur, te Arnhem eu den 
waarnemend seetieingeiiieur, te Nijmegen. Aanw. 14 en 
ll i Juni, te 1 uur. Raming ƒ156.000, 

Vrijdag. ia> Juni. 
Middelburg , te II) uren. 0O0T bet ministerie van wa

terstaat enz,, aan het gebouw van het prov. bestuur; het 
maken van steenglooüng oji dou westhaveudam te llres-
kens. Aanw. 10 en 21 Juni. Raming /'15.400. 

Zwalle. te 2 men. in De Nieuwe Stadsherberg: het 
bouweu vau 12 woonhuizen op eeu terrein langs het 
Weezenland. aan de Schoei ik ui |ienbnig aldaar. Iul. bijde 
atvhiteoteu W. & en V. V. Kocb, le Zwolle. Aanw. 21 en 
25 Juni. te 11 uron. 

Zaterdag. 1* Juni. 
I i recht . lo 2 uren. door bet ministerie van waterstaat 

enz., aan bet gelmiiw van hot prov. host uur; bet verrich
ten van haggorworken iu do Keulsche Vaart iu de prov. 
Utrecht, in 2 peiv. Aauw*. tl) en 22 Juui. Raming: 
|ierc. 1 ƒ12.000. perc. 2 ƒ3340, 

VVeenxdag , 'tn Juni. 
's-llage, le II uien. door het ministerie van water

staat enz.: lo. het verrichten van eenige werken tot nor-
ma li-sering van de Waal ouder Yank, Kst-eii-Opijiu-n. 
Iliirweuen eu Bossiuu. tusschen de kilouieteriaaien 'iU en 
72. Aauw. 25 en 2'i Juni. Bamiiig ƒ218.000 : 2o. bet 
vorrichlett van eenige werken tot noniialiseei ing van de 
Waal onder Zalt-Buiunicl. Uur wonen ou Kst-en-Opijneu, 
tusschen i|e kiloinoterraaien 72 en 75. Aanw. 25 en 26 
Juui. Raming ƒ 166.300. 

NUniegen , te I uur. iu bet gemeentehuis: de slech
ting van het gedeelte der vestingwerken, gelegen tusschen 
de Molenstraat en de Zlekentraatj het egansooren van 
hel terrein, tusschen dc verlengde llezelstraat eu de rivier 
de Waal. en van het terrein tusschen deu Kr ihurgor-
singel en deu sjmorweg, met den aanlog van wegen on 
bybeboorende werkeu. Aanw. de 4 laatste dagen der 
voorafgaande week. telkens des voormiddags 10 uren. te 
heginuen aan do llins-tiekeet 

li.ind.>rdag I Juli. 
Haarlem, to 21/, uren. door het ministerie van water

staat enz., aan bet geitouw van het prov. bestuur: het 
verbeteren van deu weg op den westelijken dijk van liet 
Noordhnllaiidsch kanaal tusschen de hofstede Slad-cn-
l.andzicht". onder de gemeente Hpotidain en bol Purtnei-
laiidei-sbüsjo besttlden rhtrmerend, A:inw. 26 Juni Ba
iuiug f 14041. 

Maandag, S Juli. 
-Hage. te l l f j uren. rl.mr' bet uiiuistorie van water-

staal enz., aau bet gelmiiw van bel prov. In-stuur: liet 
Imuwen van een schoorsteen hij het stoomgemaal aau den 
Ark.'lscheii dam en bet afbreken van 2 sclumi-steonen van 
dat stmmgouiaal. Aanw. 30 Juni. Naming ƒ11.800. 

Atloop van Aanbestedingen. 
I.i-lder.iialseii 25 Moi : hot houwen eeuer pastorie 

voor de Nederl.-Herv. gemeente, onder beheer van den 
anhitect A. M. A. Gulden: gegund aan VV. Schroot, te 
IVil. voor ƒ10.100. 

Breda , 26 Moi: ln. hot doeu van vernieuwingen eu 
herstellingen en het éénjarig onderhoud der aarde- en 
rip)Werken en 0> sluizen van bet heemraadschap van 
M.iik-en-llintei: iugek. 7 hilj., als; 
J. J. van Tichelen. te llinteloord. ' 8400 
P. Bogaarts. » SUnddoarbuiten. i 7433 
B. Ilojipenbroiiwer. « Steenbergen. •< "321 
(i. de Rooy, Bintel.Hir.1, .. 6»7H 
C. V'riens. • idem » 6850 
II. Oost,lijk. a Fijnaart. • 6630 
W. II. Srghocr. i idem l 6547 

2o. het onderhond van hot jaagpad: ingek. 7 bilj., als; 
J. Jongoiieelen, te Gastel, ƒ 750 
P. Bogaarts. „ Staiiddaarbuiteii. » 738 
.1. Hellepoort, i Gastel. - 641) 
geguud. 

i i.|iiiigrdiiiit. 26 Mei: bet graven, venliepeii en ver-
hreeden enz. van het. Iitwienleniiaar; ingek. 12 liilj.. als: 
J. W. Pot. te Stedum, ƒ 14.067 
J. dB Miiink. » Woiwenl. . 12.335 
B. .1. Kroon, » Qroningen, » 12.:100 
II. II. Harkema, i VVarfbuizen. i 11.743 
.1. Hemmes. „ Kannsuin. » 11,600 
J. I Sijdzes. idem » 11,816 
.1. van Buuren. » Delfzijl. w 11.288 
W. IE. Huk a, i Warflinizen. » ÏOWW 
J. N. Kriüziuga. » Blijbaui, i 10.100 
•I. Vellkamp. o Bedum. i ».870 
(i. I'. M. Rottinghuis - Delfzijl. i 8.647 
K. .1. Brons. „ Wagen Imrgen, » 8.600 

ad. 
Middelburg, 22 Mei: de gewone ouderhouds- en ver

niel i wings wei ken aan de 4 wateringen van den polder 
Walcheren, ju 4 perc: 

le perc. (Nooidwatering): ingek. 5 liilj.. als: 
J. v. i i . HiH-k. te Middelburg. ƒ31,760 
II. Hage. » idem • 31.600 
J. de Rijke. n Stavenisse, » 31.240 
.1. Vorkuijl Quakkelaar, • Vlissingen. i 31.200 
J. Kuis. » idem * 30.500 

2e |M*n-, (Oostwatering); ingek. 4 bilj.. als: 
J. Verkuijl Quakkelaar. te Vlissingen. ƒ 8V80 
.1. v. d. Hoek. » Middelburg. » 8650 
J. Kilis. » Vlissingen. « 8300 
J. do Bijke. | Stavenisse, • 8370 

3e IM'I-C. (Ziüdwatermgi: ingek. 6 bilj.. als: 
D. Bi|l. te Vlissingen, ƒ 10.340 
I'. de Wilde Az.. .i Kattendijke. i Ü.66U 
J, Vorkuijl Quakkelaar, • Vlissingen, i «.44:1 
J. Pib*. • idem • U.278 
I, v. d. Hoek. i Middelburg, • 8,178 

J. de Kijke. » Slavenisse, « 8,986 
4«' perc. (Westwatering); ingek. 5 hilj., als: 

J. v. d. Hoek. te Middelburg. ƒ 5860 
H. Hul. ,, Vlissingen. - 5841 
J. Pms, » idem » 5740 
J. Verkuijl Quakkelaar, » idem i 5537 
II. Hage, , Middelburg. « 54'"4 

Mtavenlaite. 26 Mei: het herstel, do vernieuwing eu 
bet on.lerl 1 t i l 30 April '81 van de narde-, kram-, rijs-
Sn sleenglimiingwerkeii van het waterachap Stavenisse: 
ingekomeu 8 bilj., als: 
A. van Popering, te Ilruinisse. ƒ 8H4H 
J. Koele, i> Hansweert, » 86HV 
0. Holier. * Scherpenisse, • 8648 
11. i ' . v. d. Knde. i Zierikzee, t 8600 
P. J. Visser. « Batisw.s'rt, • 8600 
J. van Strien. • Zierikzi-e, » 8547 
W. Ringelberg, > Üuivendijke. 8528 
P. Moerland. • Stavenisse. i 8510 

Haarlemmermeer, 26 Mei: het houwen van een 
woonhuis voor Vati Bliiju, aldaar; ingek. 5 hilj.. als: 
B. do Ruiter, Ie Haarlemmermeer, ƒ3890 
J. de Bij, | Üam x 3 tt'.l 
G. Stans, • idem i 3350 
.1. .1. Verhagen. • idem • 3115 
Q, Nedei-stigt, ,i Rynsiterw.mde, l ION 

Mrdembllh, 26 Mei: hot doen van: lo. grond eu 
srhoeüugwerk aau de Vier Noonlerkoggen; minste inschr. 
was II. Koorti. te BeiuüiigbriH>k. voor ƒ2300. 

2o. straatwerk enz.; minste inschr. was P. Ootes. te 
Wognutii. mor ƒ3:140. 

So. scllooiiiigwerk: minste iuschr. was ,1. Bregger. te 
Twisk. voor ƒ1260. 

4-1. levering vau 375 MJ. grint; minste insc.hr. was ,|. 
Grjselaar, te Mede inblik, vour ƒ 181)0. 

iO, Uem van IOO.IHKI K0. rteeilkolen; minste inschr. 
waren VV. Boven eu Zu.. te Bottenlam. TOOT /"720. 

Hurendrn-hl . 26 Mei: de levering van 100.000 KG. 
Hiilir-machiiicknlcn teu lielioevc van het stimingemaal van 
den polder Binnenland; gegund aan P. G. Cooraans en 
Co.. te Ki-almg.-ii. ó /-fi.65 per 1000 KO. 

l ir.-.lit 27 Mei; ,(,• werken ten dienste van bet wa
terschap Bevcop: le pen-, 2 keerslaisj.>s. duiker enz.: in
gekomen K hilj.. als: 

.1. Bonman. ƒ 717.1 
A. J. van Kl.s'1'. „ 66511 

M. Schreuders, ƒ 6618 
P. Leenderts, -< 4927 
J. Alfenaar. » 47"« 

gegund. 
zo. pere. het maken van tochten, kaden en wegen iu 

het wateiscbap; ingek. 8 bilj.. als: 
Van llattem, ƒ25,100 
IV Jong. - 25.000 
Swets. -> gl.yiK) 
Bfaauwlmor & IV Vaal • gl.900 
Loods IV Bn-e, » 21.800 
Brouwer, » 21.360 
Kragten. ,1 21.350 
J. Pruilier. 1 20.900 

o|igeboiidei]. wonlt lliet gegund. 
Abbenbraek. 28 Mei: het maken eener sleenon sluis 

en het doorgraven van den boezem; ingek. 10 bilj.. als: 
T. Linthout, te Nieuwenhoorn, ƒ 4888 
C. Oversiel, « Goudswaanl. * 4400 
J. van Bodegom, n Spijkenisse. « 3730 
G. J. v. d. Horst. . » Rijswijk. 3520 
G. L. v. d. Drift. • Schipbüden. 1 3520 
A. vau Bodegoni. •< Spijkenisse, • 3485 
K. Haasnoot. » Katwijk a/Zee. 1 3480 
.1. VelgoiNdijk. " Spijkenisse. » 3400 
C. Blok. .1 Oostvoonio. ,1 3215 
P. IIij 111 lijk. • Hekelingen. • 2700 

'•-Baneh , 28 Mei: bet verrichten van buitengewone 
herstellingen en vernieuwingen aan het gedeelte van 
C.nx>t-lVilleren tot Vlijmen van den prov. weg 's-Rosch — 
Brenwn; minste inschr. was II. van Kggelen. te Nieuw-
kuik. voor ƒ10.338. 

Granlngen, 28 Mei: lo. bet maken van planklioschoei-
itig niet steeiistapeling enz. langs hot kanaal hoon 1 van den 
Rijks-grooten weg van Groningen naar Delfzijl; ingekomen 
21 hilj., als: 
H. de Jong. te Groningen, ƒ 16.388 
A. Woldrmgb. .1 Zoutkamp. 1 15.428 
A. II. Teniiiga. « Grootegast - 15.376 
II. Straling. • N.-Pekela. » 14.0*7 
.1. Toesman, » Gi-oinngen. » I4.H84 
K. W. Wietzema. • idem 1 14.760 
A. .1. Benninga. • Bedum, » 14.744 
J. N. Knüzing.i. Blijbam. 1 14.640 
VV. B. Harkema. • Warfhuizen. H 14.46» 
J. B. Pot » Stedum, - 14.300 
A. Pastoor. 1 idem » 14.160 
.1. ran Buuren, >i Delfzijl. 1 14.048 
B. Nieland. 1 Warfum. * 13.973 
.1. Hemmes, i> Furmsum. « 13.960 
.1. J. Siidzes, • idem . 13,918 
S. de Wit, » Groningen. i 13.733 
.1. Veldkamp. I Bedum, i 13.420 
L II. van Noord. •• Lemmer, • 13,225 
G ('. M. Rottinghuis. * Delfzijl. i 12.997 
I'. Veldman. » Zeerijp. I 12.080 
P. Wildehoer, n Gairelsweer. i 12.750 

2o. bet leggen van kei bestral ing met woderzijdsche 
kliiikervoetpadi'ii op don rujks-grooteii weg dooi het dorp 
Baron: iugek. 12 hilj., als: 
.1. Werkman. te Groningen. f 6547 
S. de W i t » idem '•> 6400 
0. 0. M. Rottingliuis. » Hrlfzijl. « 6375 
.1. Wallinga. » Helpman. • 6245 
E. VV. Wi.-tzema. » Onniingen. • 6239 
W. II. Harkema. ft Warnnüzen. « 6188 
II. J. Kroon Jz-, • Groningen. » 612:) 
P. M Dopheide. • idem 6122 
.1. Veldkamp. • Bedum. t 6180 
.1. Toesman. • Groningen. • 5082 
.1. N. Knüzinga. i Hlijham, • 5980 
L II. van Noonl. • Lemmer. i 5965 

kruiningen, 28 Mei: de gewone aarde-, kram-, rijs-
en steeiiglooüngvverken van den polder Kruiningen.- inge
komen 8 bilj,, als: 
A. van Popering, te BrainJsse, /' 9000 
I. leijs, i 's-Heer-Aren.lskerke. « 9000 
L. I.uijk. •» Hansweert. i 8800 
W. Itinghoiit, « Walsoorden. 8700 
P. I. v. Bemortel, * Hontenisse. „ 8619 
C. de Wilde. » Kattendijke. i 8600 
.1. Kraajjcvclil, « Hansweert. <• 8550 
B. K. v. i l . Brink. • Krabbendijke. • 8550 
I'. J. Visser, • Hansweert. 8540 
afgemijnd door P. J. Visser voor ƒ8500: gegund. 

Utrecht. 28 Mei: de werken ten behoeve van het 
waterschap Maartensdijk: le pert. gelHtuw stoomgemaal; 
ingek. 7 hilj.. als: 
(Jriffioen. te Breukelen. f 17,600 
W. Lammers. .> Moenlijk. i 16,013 
V. -1. Wiel. n Dubbeldam. - 16.000 
Sclmmdeis. ft IJselmonde. » 15.792 
II. flagenian. • SCaarsen. » 15.580 
T. v. .1. Veer. • Utrecht . 11,940 
A. J. van Maanen, » idem • 11.669 
gegund aan Hageman, te Maarsen. 

2e pere. machine en toebebooren; iugek. 8 hilj., als:. 
Nederl. Stiwiiibootniaatsvhappij, te Rotterdam, ƒ 19,680 
V. Goethein, Keallier en Co, i Brussel,, * 17-600 
Kon. fabriek ran stoomwerktuigen, » Amsterdain, » 17,500 
Robert. , Charleroi, i 17,048 
Isselhurgerhütte. i 14,400 
Gebr. Benutte, • Amsterdam.» 14,400 
BoUitickx. » Brussel. i 13.000 
Leeneosr, • Borne. H 12.440 
gegund aan Bollitukx te Brussel. 

"Vlruwvilei 28 Mei: bet herstel, de vernieuwing euz. 
Ier werken van den polder Adornis; minste inschr. was 

I. van Male Dz_ te Breskens. voor ƒ828. 
llr.-rrnv i-rn , 28 Mei! bet houwen van eene kolen

loods, het vergrooten van de stokerij en bijbehoorende 
werken aan de gasfahriek; ingek. 9 bir}., als:' 
G. Brouwer. te Oranjewoud. /'7328 
l i . A. Heidslra. » Knij|>e. i 6820 
H. Ovenrijk, » idem » 6785 
B- Post. '> Heorenvcen, -> 6550 
I. Brouwer. » idem » 6480 
L T. v. d. SihiLif, " Lippimhnizen, i 6480 
R. A. v. d. Veen, » Terwispel, i 6195 
K. v. d. Vroeg, - Terwispel. i 6136 
L. v. d. Zaag, » la^euwarden. •> 6119 

(iron Ingen 29 Mei: lo. het onderhouden en herstellen 
Ier zeeweringen wederszijds Delfzijl: minste inschr. was 

G. C. M. Rottinghuis, te Delfzijl, voor ƒ6987. 
2o. bet vervangen van de Tietsematil door een steenen 

duiker: minste inschrijver was G. R. Danhof. te Balloo, 
voor ƒ 2348. 

Cadzand. 29 Mei: het herstel, de vernieuwing enz..Iet-
werken van het walei-schap Tienbondei-d-en-Zwarle; 
minste itischr. was I. van Male Dz.. te Breskens. voor 
ƒ9278. 

l irecht 29 Mei: het Imuwen van 7 woningen op een 
terrein aan de Ondwijkorlaan. voor de fundatie de Kleo-
mosvue van Oudmunster: minste inschr. was | | . van 
Dijk Jr.. te l't recht voor ƒ10.489. 

Kaarden. 29 Mei: het maken van een verdedigingswerk 
hij Maarseveen; minste inschrijver was II Hageman, te 
Hasraan. voor ƒ96.950. 

Utrecht, 29 Mei: bet verhoogen, verlengen en ver
sterken van den heertnuur van den Lekdijk-lfatvendains te 
Wnk-luj-Dunrstede; ingek. 9 bilj., als: 
I). Hameveld, te Vreeswijk. f 87,700 J. I. Bsaher, 
I , lir.ltel. 
A. Q Vink. 
P. I.eenders, 
II. Oiukla. 
.1. van Straaten. 
P. van de Koolwijk. 
F. VV. van Vloten. 

Leut 
• Giesendam. 
i Utrecht 
i idem 
i Buiksloot. 

ft recht, 
i Diemnel. 

Utrecht 

37.000 
36.490 
35.952 
34.900 
:(4.640 
84,600 
38,800 
33.637 

(•ranlngen, 29 Mei: het houwen van eene schuur met 
koc-lallen, onder beheer van de architecten Hoekzema; 
ingek. 9 bilj., als: 
II. .1. Meuge. te Groningen, ƒ2076 
J. II. Limlmrgb, i idem » 1898 
J. Davennan. * idem • 1895 
A. Forster, • idem » 1890 
G. A. de Ruiter. • idem i 1880 
Ik de Jong, » idem » 1825 
II. J. van der Nap. » idem i ]706 
M. Huizinga. 1 Zuidlaren. 1 1766 
.1. Wallinga. <• Groningen. „ ir.su 
gegund. 

Leeuwarden, 29 Mei: het maken van schoolbanken 
en venier meubilair voor eene school van 200 kindeten: 
gegund aau A. M. Bmaksina. te beeuwiirden. voor ƒ1893. 

Retterdam. 31 Mei: bet maken van bergpkwdseUTOOr 
bier en ijs hij Beineken's Bierhmuwerij. iugek. 8bilj.. als: 
Muller en Uioogleever Fortuvn. te Rottenlam. ƒ70 .250. 
II. Kramer, . idem. 1 68.000. 
B- „ jd,»,,, » 67.900. 
VV. Zonneveld. ,. Kralingen. « 65.400. 
M. Zaaiier. „ Kotterdam. » 65.000. 
F. W. Keyzer, » i d r i n , 62.500. 
Be Brev. , idkvm 1 5Ü.466.50 
H. Stelwagen, * idem 1 68.470 

Hardrecht. 31 Mei: het uittrekken van oude. liet 
leveren en inheien van nieuwe palen, en het doen van 
«vuige herstellingen en vernieuwingen aan walbeschoei-
ingen en aanlegplaatsen in de havens en langs de rivier 
binnen de g. -nte: ingekomen 5 bilj., als: 
G. Schermers, te Andel, ƒ 6632 
('. ds Borst, . Papendn-eht. » 6549 
(J. J. vau der Made. • Dordrecht 1 6499 
J. van Cheat Biet, n idem 1 6477 
A. B.Higei-zeil. • idem * 5799 
gegund. 

Ilrexkrim, 31 .Vlei: het gewone onderhoud van de wer
ken van bet waterschap Oud-en-Jong-BreskenS; ingek. 
9 bilj.. als; 

J - Kole. us Hansweert ƒ 18,900 
P. J. Visser. * idem 1 18,320 
.1. Vorkuijl Quakkelaar. » Vlissingen. ,1 18.000 
K. van den Brink. * Krabbendijke. » 17,880 
G I). Bolier. . Sliedrecht » 17,620 
A. van Popering. ,. Bruinisse, > 17.460 
r . Monjc. 1 Ih-eskens, • 17,440 
B. Tholens. , u,M.k, , j 7 > t ó ; t 

I. van Male Dz.. Hreskens, * 17,398 
H-Basrh. 1 Juni: de verbouwing van de distilleerderij 

de Lepelstraat; ingekomen 7 van II. ,1. K. Hevmi 
bilj.. als: 
L vau Geel, 
.1. Appel. 
a. eerden, 
J. C. Schelleken 
J. M. Wolf. 
J. van Mierlo. 
C. van Zeeland. 

te tie ld roti. 
>. 's-ltos,-!,. 
1 idem 
« idem 
» Utrecht 
1 's-Bosch, 
• Utrecht, 

f 16.189 
. 16.100 
1 14.700 
« 14.250 
- 14.075 
1 14.000 
1 13.900 

a-Hage, 1 Juni: hot Imuwen van 2 woonhuizen 111 de 
Barendstraat, ouder beheer van den Imuwkuiidige J. B. 
Muller: iugek. 3 bilj,, waarvan één van onwaarde, als: 

V. Spanje, ƒ 27.999 
Wijnekes eu Stenen. « 25.259 
Paanlekooper. » 25.219 
Wenles, , .J5.1O0 
Kluots, .. 24.990 
Rutgers. , 24,900 
Teeuwisseti, - 24,600 

Hergen-ep-Zeam, 1 Juni: het verfwerk. in pereeelen. 
aan geitouwen en kunstwerken van den spoorweg Boseu-
daal—Vlissingen: inschrijvers no. I I'. J. Tinillï. te Ro-
sendaal; no. 2 L. de Bruijn, te Kloetinge; 110. 3 W.Ghig-
nagel, te Gin*s; 110. 4 II. (.:. Mos. te Vlissingen. 

tweemaal binnenwerk: le peiv. no. 1 ƒ 0.26, no. 4 J 0.46: 
2e » no. 1 ƒ0.30, nit. 2 ƒ0.24. 

110. 8 ƒ O m no. 4 z 0.46: 
3e » no. 1 ƒ0.26, no. 3 ƒ0.35. 

no. 4 ƒ 0.41; 
tweemaal buitenwerk: le » no. 1 ƒ0.26, no. 4 ƒ0.46; 

2e » no. 1 ƒ0.30. no. g ƒ0.25. 
no. 8 ƒ0.26. no. 4 ƒ0.44; 

Se a no. 1 ƒ0.26. no. 3 ƒ0.28. 
110. 4 ƒ0.38. 

•-Hage, 2 Juni: lo. het verrichten van herstel!ingen 
011 vernieuwingen aan do Kiiksrivierwerketi op de Hoven-, 
Beneden- en Nieuwe-Merwede, met het éénjarig onder
houd, in 4 perc: pen'. I ingek. 3 hilj.. als: 
A. Volker Lz-, te Sliedrecht, ƒ 45.000 
C van der Plas. ,, Hardinksveld. » 43,546 
J. A. van Haaften. >. Sliedrecht * 48,700 

perc. 2 ingek. 2 bilj.. als; 
C. Bot Cz-, te Sliedrecht, ƒ 20,379 

van der plas. , Hanlinksveld, » 19.327 
pere. 3 ingek. 2 bilj., als: 

P. van Wijngaanlen IJz.. 
C. Bot Cz.. 

te Sliedrecht ƒ 38.440 
• idem » 33.079 

pero. 4 ingek. 3 bilj.. nis ; 
<'• Bat Cz., te Sliedrecht f 33,478 
C. van der Plas, • Hanlinksveld, >. 31.907 
A. Volker Lz„ » Sliedrecht, - 31,600 

2o. het innkeu en stellen van den ijzeren bovenlmuw 
eener dniaibnig met 2 vaste gedeelten over de Zaan en 
van 2 viaducten te Zaandam, ten behoeve van den spoor
weg Zaaiistreek-Kukhuizen: ingek. 14 hilj, als: 
L. J. Enthoven en Co.. te '-Huge. ƒ 105,769 
Veuve Alphonse Fredérix, te Liège. • 98,800 
Maschinenfabrik IVuLschlond, te Dortmnnd, » 96.840 
F. K U v s en Zonen, te Alhla-wrdanv • 96,100 
Kóbüsche Mascbinenhau Actieii-tteselbchaft, te 

Riiventbal, ., 94,200 
Mascbinenhau Actien-Gesellschaft Union, te Ksseu. * 98,500 
II. Dalliuiseu, te Kampen. * 92,400 
J. M. van der Made, te Amsterdam, « 90,600 
Ned-rl. SloomlmoUnaatschappij. te Rottenlam. » 90.000 
Union Actien-t"esellschaft fur Hergbau, Kisen-

imd Sulilindusthe. te Itortmund, • 69,076 
(iute Hoirmmgshutte Actiën-Verein für Bergbau 

und Hiittenbetrieb. te Oberhaitsen II, » 88,760 
Niraiso en Belcuve. te U latuvière, • 85.665 
liebr. Bi'iickiser. te Proi-zheirn, • 77,000 
Actioii-liesi>lls.bart fiir Kise 11 industrie und Bruc-

kenhau, vonnals J. ('. Harkort te Duisburg, • 78.000 
Arnkam, 3 Juni: bet verrichten vau eenige vernieu

wingen en herstellingen in het gebouw, bestemd voor 
woning van den commissaris des Konings; minste inschr. 
wareu F. Siimnebuk N: C. Klap. te Arnhem, voir ƒ 733. 

Haarlem . 3 Juui: |o. het verrichten van eenige werk-
ztiamhiHlou op l'rk : minste inschr. was J. II. Kieviet te 
Dietnen. mor /'499I. 

2o. het onderhoud der werken van het Krahhersgat; 
minste inschr. was D. Tool, te Hoorn, voor ƒ 5545. 

Edam, 3 Juni: bet verrichten van innige werken aan 
den Katwouder Z»edijk: ingek. 8 bilj., als: 
J. Ploeger. te Uitdam, ƒ 4800. 
•'• °"ius- « Scharwoude, * 3400. 
K M- H. Bogaard. » Hoorn. » 3388. 
B- Keltink, » Kdain. 8149. 
J. de Koning. „ idem 2120. 
B. Beunder, >, Scharwoude, « 2980. 
'** Vle)(|N-n. „ Zuiderwvtiide. - 2978.22 
* • Steen. 1 Volendam, . 2916. 
gegund. 

II alf'w eg-llaar letii. 3 Juni! het vergrooten der steigers 
aan den Nieuwe-, Spiering-, Noorder- en Middelweg van 
den llpolder. in 2 pere.: ingek. 7 bilj.. als: 

perc. 1 perc. 2 
J. W. ,|e Heii. te Haarlemmermeer. ƒ 4944 7 4688 
J. Klaus, le Beverwijk, 4384 3994 

4288 3850 
3545 3085 
3344 2744 
2970 2800 
2680 2180 

J. B. E. Haast, te Sjnsterdsni, 
L. Kok. te IJmuiden. 
C. Oeijls, te Wostzaau. 
I). Verlaan. te Zaandam, 
(i, van Steenwyk, te Sloterdük, 
gegund. 

Harlingen. 3 Juni: het Imuwen eener margarine-
iMiterfahriek. onder beheer van den architect A. van der 
Meer; ingek. 14 hilj.. als: 
F. J. Khjnsuia, te Joure, ƒ 5314 
W. A. de Rapper. » Arum. « 4688 
. 'ï; r. J , ' l l '•'• • Almenum. n 4684 
i \ ' . V1™"!1.1' , , " Barlmgen. 1 4680 
\\ed. r. berkhoven. „ j d , . m „ 4^ 
.). Torenbeek, ,1 idem 1 4600 
K. Hagedoom, « idem 1 4600 
M. Lamimnga. „ idem 1 4598 
(.. S. SjHM-lstra. „ idem • 4578 
J. P.tstliuiua 1 idem 1 4500 
J. Piekstra. , Bergum. , 4444 
M. Schotanus, , Boium. . 48V6 
R. S. Westra, . Knuswenl. . 4194 
<\ Shieie. B IkmniU'rg 1 4185 
gegund. 

'a-Haack . 3 Jmii lo. het doen van herstellings- ,.„ 
vernieiiwingswerken aan de hrug over de Aa huiten deu 
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D E O P M E R K RR — Zaterdag 5 Jun! 1880. 

Orthen-uitgang en aan de "rug over de hoofdgracht ol 
de hommel buiten de Si.-JaiMmm i : ingek. "» bilj,. als: 
L MoL te HedeL f M m . 
ti. Schermen, - Audel. i 2048. 
1'. Straalman. I.iuue. IMO. 
H. van den Hogen. - Vlfc^-h. 1088. 
L. Fr.tnkef.irt, • idem i l8ft6.U0 

2.i. bet ilnen van herstellingen nan de hekl lings- uf 
viMumalige vestingmuren, van den Orlheii-uitgaiig tut 
deu m.ileii ten noordwesten van deu lliuthamer-iiitgang: 
ingek. 9 hilj.. als: 
.1. Hatkeiis, te 's-Bosch, ƒ 2872 
.1. van der Rniggen. idem • 2837 
II. vau Helvunrt. i idem i S8M 

Boekaankondiging. 

Vervol0; der Herichlen en Mededtrlin^en. 
II I N N K N L A N D 

's-Gravenhage. Naar men verneemt is het eind
rapport der Staatscommissie voor den lïotterdainsehen 
waterweg bijna gereed, eu /ou aan dit werk nog '2!1 
a ' i l l millioen gulden besteed moeten worden. Is dit 
hel geval, dau heeft de Aiiisterdain*-he Kanaalmaat
schappij een schoon vooruitzicht , dat de Regeering 
haar alsnog een heter aauli.Nl zal doen. 

— In do op - i dezer gehouden vergadering van 
het Koninklijk Instituut van Ingenieurs hield de heer 
Ferdinand de Lesseps een voordracht over het Panama-
kanaal, het werk, dat de onvermoeide schepper 
van het Suez-knnnnl thans wil ondernemen. Rij de 
korle herinnering aau de geschiedenis van het Suez-
kanaal werd welverdiende hulde gebracht aan den 
Nederlatidscheii ingenieur Conrad, wiens steun zoo
veel tot het welslagen dier grootsche onderneming 
heeft bijgedragen, waarna in korte hekken het plan 
van het Panama-kanaal omschreven wenl. Het laat
ste heeft een groot voordeel boven het Suez-katiaal, 
wijl het door een gezond en vruchtbaar land zal 
gaan. De bezwaren, van verschillende zijden geop
perd, zijn door den ontwerper van het plan onder
zocht en beoordeeld, en zeer weinig werkelijke be
zwaren bleven dan over. Werkkrachten zullen er ge
noeg te verkrijgen zijn; ongezond beid van bet klimaat 
bestaat slechts in verbeelding en het land is zelfs gezond. 
Hoe weinig dit argument beteekent, bleek voldoende, 
zeide de heer De Lessepe, uit deu goeden staat der 
gezondheid, waarin hij zelf eu de medeleden der 
commissie, die de landengte van Panama hebben 
onderzocht, zich mochten verheugen. Zijn zevenja
rig k ind , een meisje, dat hem overal op zijn reizen 
vergezelt en ook thans naast den spreker stond, was 
eveneens bet bewijs, dal Panama een zeer goed kl i 
maat bezit. Zoo werden alle bezwaren, tegen het Pa-
namakanaal ingebracht, uit den weg geruimd; ook 
de politieke zullen verdwijnen, want de spreker werd 
overal in Amerika met warme sympathie ontvangen, 
zeker wel het boete bewijs, dat het Atneiikaaiische 
volk zijn streven toejuicht. Ongetwijfeld zijn er ook 
in Amerika peroorten, die om politieke beweegrede
nen het kanaal liever bij de onuitgevoerde plans 
zouden zien opbergen, maar bepaalde en afdoende 
redenen werden niet opgegeven. De heer De Les-
seiis vertrouwde op de openbare meeningder wereld, 
als sommige Noonl-Amerikaaiische regeeiingsiiiaiinen 
zouden willen lieletton, dat Columbia op zijn gebied 
het graven van bet kanaal toestond. Evenmin als 
Amerika Engeland zou kunnen en durven beletten 
een kanaal tusschen den Atlantisrhen cn den Stillen 
Oceaan te graven langs de grenzen van Canada, 
evenmin zou bet Columbia mogen eu kunnen ver
bieden door Panama been beide Oceanen met elkaar 
tc verbinden. 

Vijfhonderd millioen francs kapitaal cn zes jaren 
tijds, en het kanaal, zeide de ontwcrjier met volle 
overtuiging, is gereed. H u n , die mochten meenen, 
dat het eind van dien arbeid niet te berekenen is, 
riep de 72-jarige grijsaard met jeugdig vuur toe, 
dat h i j , de oudste der vergadering, bij behoud van 
leven en gezondheid wel degelijk hoopte nog zelf 
door het kanaal te kunnen varen. Met een toespe
ling op een toespraak, gisteren in Amsterdam door 
een der vertegenwoordigers van het kapitaal tot hem 
gericht, eindigde de heer De Lesso|»s zijn voordracht, 
waarin hij het aandeel van den heer Dirks in de 
Panama-plans en tochten niet vergeten had. Ook 
had hij de gelegenheid weten te vinden nog een 
welverdienden lof te brengen aan den man, wiens 
naam aau bet Noordzeekanaal verbonden b), een 
werk, dat volgens De Lesseps aan Nederland een 
haven geeft, zooals het vasteland van Euro[ia er 
weinige bezit. 

Met warme bijvalsbetuigingen nam dc vergade
ring atschcid vnn deu ge vierden man , toejuichingen, 
die zeker niet alleen een dankbetuiging voor de 
voordracht waren, maar ook cn vooral een hulde 
aan hem, jegens wien Nederland niet minder 
dan geheel Europa en Azie groote verplichting 
heeft. De mcesteii zagen zeker iu Dc Lesseps niet 
alleen den ontwerper van het Panama-kanaal, die 
voor zijn plan ijvert en van de uitvoerbaarheid eu 
goede resultaten overtuigd is, maar ook en vooral 
den man, aan wiens kennis en geestkracht de wereld 
hel Sucz-kanaal te danken heeft, dat Azie van Afrika 
scheidde en daardoor aau Europa verbond. 

De vergadering was talrijk bezocht en te Scheve-
nitigeu had het gewone jaatlijksch diner plaats, waai
de beer De Lesseps als gast van het InetHuut was 
aangezeten. Het gewone verslag van de vergadering 
zal in eeu volgend nummer worden opgenomen. 

Amsterdam. De heer De Lesseps heeft Woensdag 
de werken van de Atnsterdamsche Kanaalmaatschappij 
bezichtigd en ecu liezook gebracht aan de Oranjesluizen 
te Sehellingwoude eu aau IJmniden. De waardige man 
werd begeleid door den heer l i n k s , hoofdingenieur en 
de Directie van de Kanaalmaatschappij, terwijl tal 
van autoriteiten en ingenieurs aan den tocht deel
namen. De heer De Leatepe bracht te IJmniden een 
besoek aan de »Willem Barents," die kort daarop 
voor den derden maal iu zee stak om een besoek aan 
de Noordpool le brengen; iu het hotel vnu dien tiaatu 
weid een dejeuner gebruikt en des avonds werd den 
heer De Lessejis een maaltijd in het Paleis voor 
Volksvlijt aangeboden. 

De onderwijswetten in Nederlanden 
ham uitvoering. Administratieve ver
zameling vau alles wat daarop betrek
king heeft, uitgegeven met tnagtigiiig 
van zijne Excellentie den Minister van 
Üinnenlanilsche Zaken en met aan-
teekeningen voorzien door Mr. P. F . 
Hubrecht, Secretaris -Generaal van 
Dinneulnndsche Zaken. Derde afdeeling 
(lager onderwijs) eerste deel. — 
's Gravenhage, Henri .1. Stemberg, 
1880. 

Het In Mik werk , waarvan de titel hierboven wordt 
medegedeeld, is onmisbaar voor allen, die aan de 
uit vliering onser onderwijswetten moeten medewerken; 
het is zoowel voorlichter als leiddraad voor de bouw
kundigen , die geroe|ien zijn of worden om school
lokalen tc bouwen, wijl zij daarin niet alleen de 
wettelijke liepaliiigen, maar ook de administratieve 
voorschriften vinden. De laatste zijn dooi- tal vau 
platen met details, tabellen en hier en daar ook met 
opgaven van prijzen verduidelijkt, zoodat. het boek
werk ook waarde heelt voor de bouwkundigen, die 
zich niet Op het gebied van den scholenbouw bewegen. 
Het is uit dien hoofde dat de aandacht op deze uit
gave gevestigd wonlt. Voor architecten, aan wien 
hel maken van plans voor scholen wordt opgedra
gen en die met de wettelijke vooi-schrifteii volledig 
hekend moeten z i jn , is bet boek een goede gids. 

Correspondentie. 
Aan /*. tc II. Uwe aanbieding is ontvangen en 

zal in overweging genomen worden. 

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

H . o d f t c t i o 
van genoemd Weekblad. 

T o t V r i ) d a g > u v o i i d u e g i ' n u r e n 
worden adve r t en t i ën voor het eerstvolgend nom
mer aangenomen. 

Advertentiën. 
Gemeente N I J M E G E N . 

Aanbesteding, 
U U R G E M E E S T E R en W E T H O U D E R S der Ge

meente NIJMEGEN, zullen op Vrijdag 18 Juni 
1880, des namiddags om 2 uur, iu het ojienbaar 
ten llnailhuize aanbesteden: 

Het maken van de Gebouwen voor 
het Gymnasium en de Woning van 
den Rector dier inrichting. 

Restek en teekeningen liggen van 1 Juni a. s, af 
ter inzage op de Gei neen te-Secretarie, alwaar zij 
tegen betaling van ƒ 0 . 2 5 jier exemplaar van het 
bestek en van ƒ 3 . 5 0 per stel teekeningen te ver
krijgen zijn. 

Inlichtingen wonlen gegeven door den Heer I, J . 
WF.VE, waarnemend Gemeente-Architect. fan Dins
dag 8 Juni af, dagelijks van 10—12 ure voor-
middags en van 2—4 ure '• namiddags. 

De aanwijzing in loco zal plaats hebben op Maan
dag 11 Juni , ten één ure des namiddags. 

P u b l i e k e H e r b e s t e d i n g 
V A N 

A A R D E W E R K E N 
T E 

H E U 8 D R N . 

D I J K G R A A F KM H E E M R A D E N van den Hoogen 
Maasdijk vau Stad en Lande van Heusden c. a., 
zullen Zaterdag den 12 Juni 1880, des middags 
ten 12 ure, ten huize van H . H O U RIK te Heusden, 
bij opbod in het openbaar 

H E R B E S T E D E N : 
Het verhoogen van den Herptschen en 

Bernschen dijk, lang5320Meter, in 
1 perceel. 

Restek en Voorwaarden liggen van af den G Juni 
ter lezing bij deu Opzichter J . V A N T U I J L G S M . 
te Heusden. 

Nadere inlichtingen geven Dijkgraaf en Heemraden 
voornoemd zoomode de Opzichter, door wien aanwij
zing in loco zal gehouden worden, op Vrijduij H 
J u n i , des morgens ten 10 ure, te beginnen saa de 
scheiding van Bern en Hedikhuizen. 

Dc Dijkgraaf , 
C . A . ROOMER C Z N . 

De Secretaris, 
M . A . D O L L . 

Aanbesteding; 
op Vrijdag 25 Juni 1880, des middags 2 uur, in 
de Nieuwe Stadsherberg te Zwolle, vau 

het bouwen van twaalf Woonhuizen 
op een terrein, gelegen langs het Weezeiiland, aan 
de Schoeiikuipeubrug le Zwolle. 

Teekeningen en bestek zullen van af Dinsdag 15 
Juni e. k. in genoemd lokaal ter inzage liggen, 
terwijl alsdan de gedrukte U-stekken op franco aan
vrage a 50 cents per exemplaar te verkrijgen zul
len zijn hij de Arebitekten W . en F. c. kocil te 
Zwolle. 

Aanwijzing in loco Maandag 21 Juni e. k, cn op 
den dag der aanbesteding, telkens des voormiddugs 
elf uur. 

De Bossche Bouwmaatschappij. 
A u n b e s t e d i n g 

vau zestien Woningen {mining / 2 0 , o n o ) o p 
Maandag 14 Juni e. k., waarvan de aanwijzing 
zal plaats hebben Vrijdag 11 Juut' , 's voormiddag* 
ten 10 ure, op het terrein nabij de voormalige 
Hinthamcrpoort. De insch rij vingsbiljetten moeten 
's Maandags l i J u n i , voor 10 ure *s voormiildags 
zijn ingeleverd hij den Directeur der Maatschappij 
Mr. II. F . M . V A N L A N S C H O T , Pcpcrstrant E 147. 
De opening der ingekomen biljetten zal plaat* heb
ben ten 11 ure iu hel Koffiehuis van deu Heer 
V A N DIJK op de Markt alhier, waarvan af heden 
Restek en Teekeningen ter inzage liggen. 

H. & J. SUYVER. 
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 t l h bekende typen 
en reparation aan bestaande K K T K L S wonlen in 
den knrt.st mujrelijken tijil geleien! en uitgevoerd. 

A a n b e s t e d i n g , 
lle liniliKMKKS'i'KllcliT-.•meent.- AIIXIIEM zal 

lliiis.hu.' 15 Juni 1SSÜ, iles nanulilags 1 uur , iu 
het n|M.>nlluai' len .iemeellteluii/e aanbesteden: 

Het veranderen van de Glasleidingen 
enz. in de Hoogere Burgerschool. 

Aanwijzing 111 -111 ti ij a. s., voorm. 10 uur, in 
liet gebouw der Hoog. Burg. School) 

De levering van BRANDSTOFFEN 
(turf en blokken) ten behoeve van 
Scholen en andere Gemeentegebou
wen, in vier perceelen. 

Ilestekken legen helnling ter SeiTetarie verkrijgbaar. 

Ten overslaan van Mr. N . V A N H A S S E L T , Notaris 
le GRONINGEN, /uilen op Vrijdagden U ^ — Z u n i 
1 8 8 0 . des aviuiils te 7 uur, ten liuizc van den kol'-
liehuisliouiler M . P R I N S , vroeger S T I t ü V Ê , aan do 
Qroote Markt te Groningen, publiek worden ver
kocht 11 |ierceeleu Ixnivvtei i ein , groot 

Perc. I. 2 are, 25 cent. 
. II, 2 are, 38 cent. 
» III, 2 are, 69 cent. 

/eer gunstig gelegen il/ijde aan (Ie Ooster
k i m le Groningen. Aanvaarding dadelijk. Metaling 
1 November e. k. 

Mr. N". V A N HASSELT, Notaris tc Groningen. 

.V!•••«• i u . - < - i i D e p o t 
D I B 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 

ZII.VKIiKN M E D A I L L E 
WERELDTENTOONSTELLING 1878 PARIJS. 

Teekeningen en Prijscourant zijn te bevingen hij 
J. J . S A N D , Wijnhaven 70 liotterdam, alwaarook 
verkrijgbaar: Verschillende soorten van goedkoop 
T E G E L S en TROTTOIRSTEENEJN (genre 
Sarrcguemines). 

II. IIOLSBUER. le Arnhem. 
ISUH. Z i l v r r r n M r d n l l l r v o o r M u l i i -

r u m . ' l i t l ' I I . 
• **?.. . H o o f t i . p o n d e r N r l i e l d l n g - v o o r W a 

t e r p a * , r n H o r k i i i r r . - l n M . r i i i i i f . i i . r i i . 
Voort»: DARO- on TIIKUMIIMF.TKHS, alle soorten 

vau K I J K E R S , B R I E F B A L A N S E N , eni. enz. 

Mozaik Tegels voor Vloeren 
in K K I I K K N , W I N K E L S , V E S T I B U L E S , COI l l f l -
II01IS, W A R A N D A ' S , enz., alsmede B E K L E E D I N G 
van . M U R E N , T E G E L S voor B L O E M B A K K E N en 
P A N E E L W E R K enz. 

U i t s l u i t e n d A g e n t s c h a p v a n Slaw & ('". 
v o o r N e d e r l a n d en desze l fs K o l o n i ë n 

Gr. J . OOR, 
F i r m a A N T , D E W I L . 1 J , 

Scheepmakerthuvon .V' . l i : ! en Jufforttraai .V". 5U. 
R O T T E R D A M . 

JUU1EU1 VV 

Wijnstraat Rotterdam. 
ROBEY !fc COMP'S V E R T I C A L E STOOM 

M A C H I N E S met ol'zonder S T O O M K E T E L , 
steeds voorradig. 

Wij guiaiidoereu deze, als zijnde de lieste in hunne 
si.trl , legen coneiirreerende {.rijzen. 
Geïllustreerde prijscourant icortlt op aanvraag 

toegezonden. 

LOUIS GOFFIN & C,E. 
R U E D A B T O I S l 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 , 

K L 0 0 S & V A d ^ n Ö G H . 
Eigenaars van /.uilen- en lalelbazalt-arueven 

in ItlJNl'HUISSEN, 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeljen, Portland-Cement, 
KALK, WtmSSTEKS. VUURVASTE STEKJES, ENZ. 

Sieuwehaeen S.zijde ö'i, l l i t t l i ' r i l i iu i . 

GAS-ZUIVERING 
door het gebruik van ijzer-oxyde, geleverd door de 
Ga* Purification and Chemical G * . Limited London. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en Oost-lndië 

w7. Hoven en Zoon, liotterdam, 
bij wien bijzonderheden en prijsopgaven verkrijg
baar zijn. 

V M O Z z V I K K . 

A R K E T V L O E R E N 
en verglaasde gefigureerde Te

g e l . , voor Muren en Deooratie. 
DE L I N T & C ' " . , Haringvliet 7, Rotterdam. 

#]1.1 ••»»,, 

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 

V A N 

VAL DE TRAVERS, 
icl't berigt dut door haar tot eenige A 11 E N T F. N voor den 

verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 

F O L K E R S &, C°. ti Amsterdam, 
door wie ook tot het leggen van V l o e r e n inHehÜngeu worden verstrekt en orders voor geheel Neder, 
land aangenomen o|i gelijke voorwaarden als aau de Fabriek. Beltvveg N " . 3 , te Amsterdam. 

De Directeur W. P. WALSH. 

Uitgave van HENEI J. STEMBERG te 's Gravenhage. 
Van Mr . P. F. I IURKFCHT'S "Onderwijswetten in Nederland en baar uitvoering", is verzonden: deel I 

van aid. ('. (I.ttn;f*r OndcrwIJ*). bevattende o. a. het uitvoerig Rapport der Commissie tot voorlich
ting der Regeering bij hel ontwerjien der algemeene ïvgeleu, bedoeld in art. -4 en 87 der wet, met de 
daarbij behoorende l i teekeningen, benevens de nota vau het medelid dier Commissie N . M . F E RING A , 
houdende bezwaren tegen dat rapport. 

Daarmede is deel I van deze afdeeling compleet. De kosten der teekeningen zijn berekend in verhouding 
tut deu prijs per vel druks. De Koo|«ers vau dit deel ontvangen derhalve, voor f 2 . H O onder ander»! 

het bedoeld Rapport met al zijnbylagen, dat van Regeringswege 
voor ƒ 5 is verkrijgbaar gesteld. Dit Rapport is van uitnemend 
belang ook voor hen. die zich toeleggen op den bouw van 
s c h o o l l o k a l e n en onderwijzers won ingen , ot op het v e r v a a r 
digen van schoo lmeube len en h u l p m i d d e l e n by het onderwijs. 

Gedrukt bij G. W . van der Wiel & C". te Arnhem. 

Vijftiende Jaargang. N". 24. Zaterdag 12 Juni 1880. 

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

V O O B 

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 . 
Het Weekblad verschijnt des Zaterdags. 

liet abonnement bedraagt voor lift lmiiieiilaii.1 f IM fat I niaaii.lcii uf 
Wel bij vuoruitbetaliug SM gulden per jiiar. AfzoUilirlijke nummers hij voor-
uiibesteliiiig 15 ccut. 

Alle stukken en advertentiën te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentiën uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Advertentiën van 1-5 regel* ƒ 1 . — , daarbuven 20 cent voor eiken regel 
plaatsruimte en 10 rent vour ecu bewgsaomiiier. Advertentieu vuur het bui-
tculau.1 2Ö cent per regel. 

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 de jaarlijks.be zomervergadering 

ditmaal te 's-Gravenhage, iu het gewone lokaal D i -
litjontia, op 4 Juni j l . cn dorhalvfl niet op den daar
voor gewoonlijk aangewezen tweeden Donderdag dier 
maand, omdat die vergadering werd vervroegd ten
gevolge vau de straks nader te hespreken voordracht 
van den heer Ferdinand de Lesseps, honorair lid van 
het Instituut. 

Ongeveer tweehonderd leden waren tegenwoordig. 
Te hall'twaair ure o|»eiide de Pi-esideiil J. P. de 
Ikmles de vergadering. Daarop zeide hij het volgende: 

oAlvurons wij onze werkzaamheden beginnen, moet 
ik een tivurigeii plicht vervullen door wijlen ons ho
norair ltd, den generaal-majoor Dr. I. P . Delprat, 
te berdenken. 

»Er is voorzeker niemand in Nederland geweest, 
die zooveel heeft verricht voor het militair onderwijs 
en het verspreiden van nuttige kundigheden als hij. 
De generaal is voorzeker een vau de nuttigste bur-
gel's van Nederland geweest. Velen, ook onder de 
oudere leden van het Instituut, hebben hunne op
leiding aau hem te danken en zijn door hem inge
leid iu de kunst en de wetenschap van den ingenieur. 
Zij zullen voorzeker erkentelijk zijn voor alles, wat 
die edele man voor beu heeft gedaan. Maar wij 
allen, zooals wij hier vergaderd z i jn . zullen onge
twijfeld de nagedachtenis van den braven generaal 
Delprat in vereerende herinnering bewaren." 

De notulen der vergadering van Kt April 11SH0 
waren gedrukt aan de leden verzonden in het eerete 
gedeelte der vierde ullevering van liet 'lijdxchrift 
voor 1H7D —1880. Niemand verlangde daarover het 
woord te voeren en zij werden mitsdien goedgekeurd. 

Naar aanleiding vau die notulen was door bet lid 
W . A . Kroger eeu schrijven aau den Raad van Be
stuur gericht, ter rectificatie van eeue min juiste 
medeileeliiig in de bibliografische opgaven, liehoo-
rende tol. de daarin opgenomen uieili-deeling van het 
lid A . Iluet betreflende de verbinding van Amster
dam met den Boven-Rijn. Van dat schrijven werd 
v.KH-lezin^ gedaan. 

Ter tafel was het verslag der werkzaamheden van 
het Instituut in het Insiitiiiilsjaat' 187!)—IHKO, 
alsmede de rekening en verantwoording der inkom
sten en uitgaven over dit tijdvak. Ook van de af
deeling Nedeilaiidsch-Iudie, te Hatavia, was het 
jaatlijksch verslag en de rekening cn verantwoording 
over dat tijdvak ingekomen cu ter tafel. 

Ken groot aantal geschenken waren ontvangen, 
waaronder zeer belangrijke, met name de beschrijving 
van Hüró-liuedoer op het eiland Java, door deu .Mi
nister van Koloniën ingezonden, eene verzameling 
werken van Tevler 'sSt icht ing, talrijkephotogrofische 
afbeeldingen van bruggen en s| mor weg werk en, een 
photographic, voorstellende den heer F . de Lesseps 
en onderscheidene leden der commissie voor de door
graving der landengte in Panama, de haar toege
voegde ambtenaren en esploiateurs, e. a., otbe Penn
sylvania railroad", met « 2 platen , enz. De President 
vestigde in het bijzonder de aandacht op het laatst 
ontvangen deel der «Minutes of proceedings" van het 
Engelsch Instituut van civiele ingenieurs te Londen, 
waarin wordt aangetroffen een belangrijk opstel van 
het lid Jhr. II. T. Hora -Siccaina over de Delta van 
den Rijn cn de Maas, door drie platen toegelicht. 

Hierna deelde de President hel een eu ander mede 
in verband staande met de straks te vernielden voor
dracht van het honorair lid De Lesseps, terwijl dooi
den Secretaris voorlezing werd gedaan van een schrijven 
van den voorzitter der Haagschu Vereeniging vim 
Handel en Nijverheid, waarin deze namens de be-
stuixm van verschillende vereenigingen de leden uit -
nondigde tot bijwoning van eene ovatie, aan den avond 
vnn den dag den heer De Lesseps tc brengen. 

Van den hoofdingenieur vau den Waterstaat iu 
Noord-Holland waren de gewone weerkundige waar
nemingen aan Deu Hekler ingekomen over de maanden 
Maart en Apri l 1880. Deze zullen als bijlagen tot 
de notulen der vergadering worden afgedrukt. 

Nog was ingekomen het programma van de Hol-
laudsche Maatschappij der Wetenschap)MUI te Haarlem 
voor 1880, dat voorzooveel noodig ter kennis van 
de lol. ii zal worden gebntcht. 

Het lid A. Iluet liekwam het woord, en deelde in 
gltiote nekken deu inhoud mede van eene inededeeling 
over de vcreisehte werken bij Amsterdam in verband 
met de verbinding van Amsterdam met den Hoven-
Rijn. Over die voordracht, welke zich aan de vurige 
bijdragen, door deuzelfden spreker in de jongste ver
gaderingen geleverd, aansloot, werd voor beden geen 
discussie gevoerd. 

Dooi' hel ltd P. J . Neyt was eene mededeel ing 
ingezonden over den excavalcur Couvreux. die om 
advies in handen van eeue commissie is gesteld. 

Hiermede wits het np het programma aan de orde 
gestelde afgeloopen, en dom- niemand werd verder 
het woord verlangd, zoodat men overging tot het 
baUotteeren van de inde vorige InetHuutsvergadering 
•ils nieuwe leden voorgeste Idon, die allen werden aan
genomen. 

Hierna had de verkiezing plaats van drie leden 

van den Raad van Hestuur, ter vervanging van de 
aftredende eti volgens bet reglement niet herkiesbare 
raadsleden W . C. A . Staring, E. Sleuerwald en Dr. 
E . K. van Dissel. Aan de stemming weid door 9 4 
gewone leden deelgenomen. Reeds bij die eerste stem
ming werden met volstrekte meerderheid tof, leden 
vau den Raad gekozen de gewone leden F. J. van 
den Berg, A . .1. Voorduin en J . W. Welcker, tuin 
wie van deze benoeming schriftelijk kennis zal worden 
gegeven. 

De Secretaris deelde de namen mede van nieuwe 
candidate)! voor het lidmaatschap en van de buiten
gewone leden, die. "ingevolge de voorschriften, met 
den aanvang vau het volgend Instituutsjaar als ge
wone hdeu worden overgeschreven. 

Hierna sloot de President de vergadering, waar
na eenige veiverschingen wenlen gebruikt. 

liet honorair üd De Lesseps had zich , hij gelegen
heid dat hij een Ix-zoek zou brengen aan Nederland, 
bereid verklaard voor de leden van het Instituut een 
voordracht te houden betreflende de voorgenomen door
graving der Amerikaansche landengte. De Raad van 
bestuur , gaarne van die aanbieding gebruik makende , 
had gemeend die voordracht niet in de vergadering 
zelve te moeten doen plaats hebben, maar naafloop 
daarvan in de bovenzaal van het geliouw voor Kunsten 
en Welerischuppeii, teneinde in de gelegenheid to 
zijn verschillende autoriteiten en besturen van weten
schappelijke en andere instellingen tut bijwoning te 
kunnen uhnoodigen. Ingevolge die uit noodiging waren 
te Ü uien legen woon tig de Ministers vau Ruiten-
landache / aken , Binnealandache Zaken, Marine, 
Koloniën eu Waterstaat, Handel en Nijverheid (tevens 
vice-president van het Instituut), een aantal leden 
van het COTpê diplomatique, dc seciytarissen-genettial 
van ile departementen van Justitie, Oorlog en Water
staat, de Commissaris des Koning* in de provincie 
Zuid-Rolland, de waarnemende gouverneur der resi
dentie, leden van de Tweede Kamer der Staten" 
Generaal en den Hoogen Raad der Nederlanden, de 
voorzitters en secretarissen van de Kamer van Koop
handel en Fabrieken, der Vereeniging ter Hevordering 
van Fabriek- en Haudwerksnijverheid in Nederland 
en van hare 's-Gi-avenhaugsche afdeeling, van de 
Vereeniging van en voor Nederlandsche industrieelen , 
van het departement 's-Gravenhage dei- Maatschappij 
tot Nut van 't Algemeen, van het departement 
's-Gravenhage der Maatschappij ter Bevordering van 
Nijverheid, der VGravenhaagsche Vereeniging voor 
Handel en Nijverheid, onderscheidene leden van het 
bestuur van bet Aardrijkskundig Genootschap, en/.., 
terwijl aan de drukpers behoorlijk gelegenheid was 
verschaft zich te doen vertegenwoordigen. 

Ter ontvangst van den heer De Lesseps wasdoor 
den Raad van Bestuur eene commissie benoemd, be
staande uit den president J . P . de Bordes, de raads
leden W . C. A . Staring cn W . II. Hubrecht en de 
leden J . F . W . Conrad cn .1. Dirke, die den Secre
taris hadden uitgenoodigd zich bij haar aan te sluiten. 

Op deu bepaalden tijd verscheen de heer De Les
seps cn nam met zijn achtjarig dochtertje en zijn 
gevolg, bestaande uit de heeren li. Rioime, A . Cou
vreux, A . Dauprat en M . Gallay en den heer J. J . 
Schiiruianti, correspondent vau buitenlaiidsche dag
hinden , voorts niet den waanieiiiendeu Franscheii ge
zant A . de Pont , de leden van den Raad van De-
stuur cn den Secretaris, de voor hem bestemde 
estrade in. De heer De Bordes sprak hem daarop 
vulgem Ier wijze toe: 

•Monsieur De Lesseps, très-illustre membre tie 
notre Institut, notiv très-hoiuné collegae! 

uL' lnsl i lut Royal des Ingénieurs des Pavs-Itas votis 
eet bicn r.rcoimaissant de ce que VOU0 avez cu Ia 
bonté d'aceepter notre invitation a teiiir une con
ference sur Ie canal de Panama dans une séance de 
l'InstituL et que vous avez bien voulu nous periuet-
tre d'inviter les Ministres du Roi et d'autres per
sonnel bant plaeées dans le gouvernement et repré
sentant les sociétés de science, d'art et d'industiie 
siégeant a L a Have pour assister it cetle conférence. 

uPcjinettez-moi de vous rappeler <|ue ITiisiitut 
vous a nomine membre honoraire dans sa séance du 
10 Juin 1858 , sur la proposition de quelquee mem-
bres, qui appreciaient alors déja vos grande mérites 
el vos hautes qualités. 

•Cette proposition rencontre quelque opposition de 
la (Kirt de membres, qui craigiiaient que votre en
trepris.! du Canal de Suez n'efit un caiactère poli
tique, erninte non (ondée. mais qui éts i t partagee 
1*1' beaucoup de person nee et méme par des person-
nea bant plaeées, erainte, qui vous a cause beaucoup 
d'ombarms et de diflicultps. 

»Notre Institut pent es gfnriner de la division 
qu ' i l a prise, parcequ'alors les tntvaux n'dtaient 
pus commences et que i'op|nisiiion contre votre ca
nal éuiit encore bien puissan te j et méme un ingé
nieur éminent en considérait Ia construction et le 
maiiilien comme impossihles, 

pMuis, guides pur votre a m i , feu monsieur Con
rad , alors president de notre Institut, homme de 
gén ie , dout le souvenir DOOS est totijours cher, les 

membres reconnurent vos grands mérites et vous 
nommérent membre honoraire, 

«Heureuse resolution , parceipj'il y a peu de mérite 
ii tl'. . . 'nier des honneurs après un succes comme vous 
l'avez r sn tpor t é , mais c.'est une grande satisfaction 
pour nous de l'avoir fait lorsqtie ce succes n 'é ta i t 
|ias encore aaruré et qu'on hooövait en vous ce que 
vous aviez déjü fait pour preparer co succes. 

•Old M . de Lesseps, nous nous glurifions de VOUS 
avoir tiiiinmé ineiubre honoraire en 1858. 

»Le Canal de Suez vous a placé au premier rang 
des bienlaiteurs de 1'lnimanité et votre noble pays, 
la France, doit è t re l ier , qu' i l a favorisé votre en-
treprim et vous a soutenu avec énergie. 

eaprèa avoir achevé une oeuvre qui vous a assure 
la reconnaissance de toutes les nations el qui a ren
du votre oom itnmortel, vous vous étee mis avec 
toute votre énergie a la tê te d'une entreprise aussi 
diflicile mais aussi importante. 

sAyez la bonté de vous donnet' une description du 
projet du Canal de Panama". 

De heer De Lesseps was zichtbaar getroffen door 
deze toespraak, die door de talrijke Vergadering le
vendig went toegejuicht. Hij hield de door hem 
aangeboden voordracht, waarvan de inhoud in groote 
trekken in ons vorig nommer is wedergegeven. Met 
groote duidelijkheid en levendigheid hield de spreker 
zijn gehoor gedurende vijf kwartieruun onafgebro
ken bezigen bij werd herhaaldelijk toegejuicht, eene 
toejuiching die na den afloop in eene ware ovatie 
o vet ging. 

Van de door den President aangeln>dcn gelegen
heid tot het vragen van nadere inlichtingen wenl 
door de aanwezigen geen gebruik gemaakt. 

Alvorens de Vergadering scheidde, wenl de spreker 
aan onderscheidene hooggeplaatste personen voorge
steld. 

Te hallzes uren bad het jaarlijkse!) diner van 
het Instituut in de groote eetzaal van het gemeente-
badhuis te Scheveningen plaats. Van het gebouw 
wapperde de wimpel van het Instituut, tusschen de 
oranje-vlag en de vlag met de klemvn van het 
's-Gniveiihaagsche wajien. Aan het diner wenl door 
een getal van löO personen deelgenomen, allen, 
behalve het gevolg van den heer De Lesseps, leden 
van het Instituut, daar de Raad van Bestuur het 
honorair lid der instelling aan den kameraadschap-
pelijken discb wenscb te te doen aanzitten. Aan de 
hoofdtafel zat de heer Dc Lesseps met zijn doch
tertje, de heeren Rionne, Couvreux, Dauprat eu 
Gal lay, het honorair lid M r . J . Heemskerk A z . , 
de president J. P . de Bordes, de raadsleden N . T . 
Michaelis, J . KallV, Dr. E . F . van Dissel en W . H . 
Hubrecht, de gewone leden J . F . W . Conrad en .1. 
Dirks en de secretaris .1. Tideman. Aan het hoofd 
van dc zich daaraan sluitende middcltafel waren ge
zeten zeven medeoprichters van het Instituut, te 
weten de heeren K . II. van Hrcdcrode, H . L . Ent
hoven L z . , K . Enthoven L z . , J. G . W. Fijnje, Cs. 
de Groot, J . C. de Leeuw en J . A . A . Waldorp. 

Een beperkt getal feestdronken werd uitgebracht, 
allen 'in de Fransehe taal. In de eerste plaats ver
dient vermelding eene uitvoerige toespraak van den 
President aan den heei De Lesseps, die met aan
dacht en belangstelling werd gevolgd en hartelijk 
wenl toegejuicht, en de daarop gevolgde, niet minder 
uitvoerige repliek van den lieer De Lesseps, die ins
gelijks met groote toejuiching wenl begroet. Voorts 
vermelden wij een geestigen toost van den heer 
Heemskerk op het welslagen vnn de onderneming 
der doorgraving, van het raadslid Michaelis op Frank
ri jk, welke door den heer Bioune wenl beantwoord 
met een kuiten, kernaehtigeii en dïepge voelden dronk 
op ons vaderland, van het lid Conrad op mevrouw 
lïc Lesseps, de moedige reisgezellin van den held 
van den dag. 

Na afloop van het diner, hetwelk ten ongeveer 
negen uren eindigde, koerden de leden van den raad, 
de secretarie en een aantal leden met den heer De 
Lesseiis en zijn gevolg terstond naar 's-Gravenhage 
terug, teneinde icgeuwounlig te zijn hij de boven 
vermelde ovatie, die omstreeks tien uren in de bo
venzaal van het gebouw voor Kunsten en Weten-

happen een aanvang nam. 

S I M P L O N O F M O N T - B L A N C f 
Dc Geneefsche hooglceraar Daniel Colladnn zal 

eerlang een geschrift over de vergelijkende voordeden 
der ontwerjieu van tunnels door den Mont-lllanc en 
den Simplon iu het licht geven. Het Journal de 
Gvnèoe van 21 Mei j l . mocht daarvan eenige blad
zijden opnemen, waaraan het volgende ontleend i s : 

Inleiding. De ware vooruitgang bij het zoeken van 
een snelle en goedkoops verkeerslijn door dc Alpen 
bestaat in het aannemen van den laagst gelegen door
gang en van de gemakkelijkste toegangen. Dat is de 
hoofdvoorwaarde van het tegenwoordige en toekom
stige nut eener internationale liaan met snelverkeer 
eu van hot voorzichtig en rationeel gebruik der aan

zienlijke kupitalen, die elke onderneming van dezen 
aard onvermijdelijk vereischt. 

Uit dit dubbele gezichtspunt kan men beweren, dat 
de Simplon-baan, zonder mogelyke beduidende ver
anderingen , de voornaamste doorgang der toekomst is 
en tevens de rationeelste voor een zeer spoedige uit
voering, vooral iu aanmerking nemende de handels-
belangen van Frankrijk , West-Zwitserland en Italië. 

Immers, van de geheele lange Alpenketen, van 
de zee tot den SL-Gothard, en men kan zeggen tot 
het hart van T y r o l , is het onbetwistbaar tie laagst 
gelegen gang door de bergen: de tunnel, iets langer 
dun die van den St.-Got hard, zal driehonderd vijftig 
tot vijf- of zeshonderd meter lager liggen dan die 
van den St.-Gothard, van den Brenner, van den 
Mont-Cenis, van den Atlberg en dau de laagst uit
voerbare tunnel van den Mont-Blane. Bovendien is 
zij ook onder de ontworiicii tunnels die, waarvan de 
toegaiigshjneii het gunstigst eu het meest haar vol
tooiing nabij zijn. 

Aan dc noordzijde is de Simplon reeds door aan
eengeschakelde ijzeren banen in gemeenschap met 
Parijs en Calais (langs Lausanne en Pontarlier); hij 
zal , binnen drie jaren, zonder eenige gaping iu 
deu schakel, langs Thonon (op den zuidelijken oever 
van het meer Leman) en Annemasse, in gemeenschap 
zijn met Genève, Bellegarde (op de Fransehe grens), 
Buurg, Maeon, bet geheele middelgedeelte, westen 
cn noorden van Frankrijk. 

Aan de zuidzijde van den Simplon is alles even
eens verbonden door aaneengeschakelde ijzeren lianen; 
met het oosten tot de uiterste punten van Hon
garije, tot Varna en Odessa; met het zuiden tot 
Itrindisi, i|e haven van het groot en snel verkeer 
met Egypte cn Indié. Aan dien schakel ontbreekt 
de afstand tusschen Gozzano en de Stmplon-tiimiel 
over eene lengte van 7 i kilometer. 

Is de Simploti-tiitinel eens voltooid , dan heeft die 
groote internationale l i jn , in het bezit van de on-
deraardsxhe gang en van de voor groote snelheid 
en druk vervoer gunstigste toegangen, een exceptio-
neele waarde, die voor Frankrijk en West-Zwitser
land blijkb;iar meer voonleel geeft dan de lijn van 
den S t -Gothanl . 

De schrijver geeft daarna cijfers omtrent het ver
voer en trekt het besluit, dat om de overhand te be
houden, de Compagnie du Nord en de jtseoctofiofi 
voor den onderlecsebeu spoorweg moeten samenwer
ken , o|Hlat as Fransehe Regeering zich ijverig be-
ziglioiide met liet bevorderen van de voltooiing der 
eenige lijn door de Alpen, die den kamp kan volhou
den tegen het Duilseh vervoer door den St.-Gothatd. 

Onderzoek van de twee tracés, voorgesteld voor 
dc toegangen tot den Mont-Blane. De schrijver 
begint met aan te toonen, dat alle berekeningen van 
lengte in dc bergen onnauwkeurig zijn, zoo men er geen 
coefficient bijvoegt die van de helling afhankelijk is 
en die, volgens bekende formules, mathematisch kan 
berekend wonlen ('). Hij stelt tegenover de hooge 
tracés de lage, die het bed van het dal volgen, met 
tunnels in de uitlooiiers. De eersten voeren tot on
berekenbare uitgaven, en het aannemen daarvan door 
den ingenieur Uerwig heeft de eerste geldelijke teleur
stellingen bij den St.-Gothard berokkend. 

Welnu , het zijn de/elfde sleurpractijken, dezelfde 
weikwijzen, die thans wonlen voorgesteld en goed
gekeurd door het handjevol ingenieurs en andere 
personen, die de Fransehe Regeering zouden willen 
bewegen hun ontwerpen te beschermen, door onder
handelingen te openen met Italië om een tunnel te 
doen aanleggen onder den Mont-Blane, en toegangs-
lijtien met dubbel spoor in de dalen van de Arve 
(tak van de Rhóne, uitmondende bij Genève) en 
van de Doire, De ingenieurs die dit tracé voor
staan, houden juist beuwlfSe stelsel vol, dat men 
bij den St.-tiothard beeft moeten opgeven, tenge
volge waarvan een dubbele besparing van tyd en 
van geld plaats vond. Dit laatste stelsel (dat bij 
den St.-Gothard de bovenhand heeft behouden) kan 
zonder twijfel voor het tracé door den Mont-Blane 
worden aangenomen, maar daar deze tunnel tenminste 
350 meter hooger zal liggen dan die van den Simplon, 
zal het niet meer mogelijk zijn iu de optellingen de 
werkelijke lengte der toegangslKineti te vermommen, 
noch baar aanlegkosten, en de l i jn , vergelijkender
wijze de r/flA'fe-lijn in het Rhóne-dal , za l ' in haar 
onloochenbare voortrell'elijkheid te voorschijn treden. 

De toegangswegen iu de dalen der Arve en der 
Doire zullen niet in plans op kleine schaal kunnen 
worden aangeduid door fantastische rechte lijnen, 
en evenmin de aanlegkosten door de ongerijmde cijfers 
van 300,000 en 100,000 franco per kilometer, 
gelijk in de brochures van den Fratischen senator 
(uit Hoven-Savoye') Chardon eu den kanunnik E . 
Bérard. 

Zjj die het Arve-dal dikwijls doorkruist hebben 
cn er de zijdelingscbe hellingen van kennen, zullen 
de gevaren en de ontzettende uitgaven kunnen be-

(') /ie tic opstellen iu Iif Opmerker (D:/4 eu 1873 onl-
lecii.1 aau het geschrift van dru initenieur LoBUBSl I Over 
het reOSSSSM »<i« jtauiee ijiuoi trrj!.cl.i>ijfn. 
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oordeelen, verbonden aan dc uitveering van dit dub
bel spoor, dat over twee derden van zijn gezamen
lijke lengte op hoogten zou liggen, die afwisselen 
van 100 Wit 270 meter boven liet da l ; de ongeluk
kige bewoners van dit dal zouden langs lange en 
sterke hellingen, zoowel iu de hitte van den zomer 
als hij de sneeuw van den winter, met de vracht
goederen deze hoogten te bestijgen hebben. 

Dc schrijver herinnert de bezwaren en uitgaven, 
waarmede de Maatschappij der Victor-Finanuel-buaii 
te kampen had, doordien de noordelijke loegangs-
liju van de ErVjus-tunnel (Mont-Cenis) aangelegd is 
opeen terras, dat op een moraine ligt en stabiliteit 
mist. ( 3) Zulke ongemakken doen zich dikwijls voor 
in de hooge tracés. Deze twee kilometer op een 
terras van den Mont-Cenis-weg hebben aau do Maat
schappij I'aris-Lgon-Mf'diterranrc meer aan onder
houd gekost dan de honderd vier en dertig kilo
meter, die Modane vun de brug te Culuz scheiden. 

Welk voorzichtig eu gemoedelijk ingenieur zou, 
tegenover zulke feiten, bet Departement van Open
bare Werkeu durven bewegen een lijn mei dubbel 
spoor voor te staan, die, van Chamonix tot Bonne* 
vi l le , over bijna vijftig kilometer, zou loopen langs 
de rotswanden, de glooiingen der maraines en over 
twee derden barer lengte meer dan honderd meier 
boven het dal zou uil-teken of overhangen? Dit zou 
een maximum van aanlegkosten veroorzaken, nage
noeg een millioen francs per kilometer, en een maxi
mum van onderhoudskosten. 

Aan den kant der Doire, tusschen het zuidelijk 
uiteinde van de underaanlschc gang en Aoste, ont
moet men wider dezelfde moeilijkheden. De geza
menlijke afstand is ongeveer 30 kilometer. Over 
deze geheele lengte zouden bijna twee derden van 
den weg met dubbel spoor als het ware moeten 
worden opgehangen aan de glooiingen der zijdeling-
scbe bergen, op 100 tot '200 meter hoogte boven 
deu bodem van het da l , dat nauwer en onregelma
tiger dan het Arve-dal is. De geologische aanwij
zingen, door de voorstanders van dit t racé gedaan, 
zijn alles behalve geruststellend; zij doen bet aan
wezen van moraines uit den ijstijd kennen. 

Deze beschrijvingen kunnen toereikende geacht wor
den om te oordeclen over de waarde der ramingen 
van de heeren Chabloi en Béra rd , die de aanleg
kosten van een weg met dubbel s|ioor en over de 
hoogten, gaande \.m Aoste naar Pré-Suitil Didier, 
schatten op 310,000 francs. 

Slotsom: men ziet op welk een brozen grondslag 
eu op welke ongerijmde ramingen deze geheele lijn 
bestudeenl geworden is. De ingenieurs vau ervaring 
zullen niet weifelen in de gevolgtrekking, dat de 
kosten van een ijzeren baan niet dubbd spoor van 
Pr.-Saiiit-Didier tot Aosta minstens 800,000 fr. be
dragen en een zeer duur onderhoud vorderen. 

Onderzoek van dé ontwerpen voor een tannel 
door den Mont-Blane. Er zijn zooveel varianten 
voor deze tuimel, dat het moeilijk zou zijn elk ont
werp afzonderlijk le ontleden. Maar «ie plaatselijke 
omstandigheden zijn voldoende, om de voornaamste 
punten der uitvoering vast le stellen. Men moet de 
tunnel aan de zuidzijde verlagen en verlengen, eerst 
onder het dal der Allee Blanche, vervolgens onder 
den Hont-Chëtif, om baar ergens te doen uitkomen 
onder Dollona en Conrmayeur. Men komt nlaootot 
het ontwerp, dat de heeren de Lépiuay , Chahloz, 
Chanlon, E . Bérard enz. schijnen aan le nemen en 
waarvan de lengte 18 tot 19 kilometer zou /.ijn. 

De senator Chanlon onderscheidt deze twee ge
deelten door bet eene te noemen: onderaardsche 
gang lang 13(140 M . , en het andere: galerijonder 
het dal, lang 5300 M . , benamingen, die ik aan
neem, maar met gevolgtrekkingen, lijnrecht tegen
overgesteld aau de zijne, wat den tijd van uitvoering 
eu de kosten dezer galerij betreft. 

Het dal der Allee Blanche, dat door de tuimel 
en galerie SOUS valléc, op 200 of 250 nieter onder 
deu grond, gesneden zal worden, is, naai alle waar
schijnlijkheid , een ontzettende spleet {faille), ge
deeltelijk gevuld door de aanslibbingen der bergetroo-
men en de moraines der gletschers, misschien wel 
een vroeger meer, gelijk men onderstelt van hel dal 
Andermatt op deu St.-Gothard. 

In de plans, door de Maatschappij van den 
St.-Gothard vóór de uitbesteding van de tunnelwor-
ken gereedgemaakt, had de heer Gerwig eeu lood
rechten put te Andermatt geteekend, die zeer goed 
gelegen scheen om de boring te besiMjedigen ; unmers, 
geplaatst op 3500 meter van den noordelijken ingang 
en vlak boven de tunnel-as, zou hij slechts 311 M . 
diepte gehad hebben; en toch hebben noch de heer 
Favre noch ik er een enkel oogenblik aan gedacht 
dien put onderhanden te nemen, overtuigd als wij 
waren van de moeilijkheden, die uit de duorz ij j telin
gen zouden ontstaan, eu van de weinige vastheid 
der doorboorde terreinen. 

Wij hcbln-n later mogen erkennen, dat deze ziens
wijze goed was, want de pul zou lagen zonder vast
heid hebben ontmoet, aluin- en gips-schiefer, afwis
selende met kalksteen, gelijk aan die, welke de ho
ring van de tuimel under de vlakte van Andermatt 
lang belemmerd hebben en nog belemmeren. 

Het dal van Airoio, aan het zuideiiide van de 
tunnel, heeft ecu groote geologische overeenkomst 
met het dal der Allee Blanche aan den voet van 
den llont-Blaiic. Allen die belang gesteld hebben iu 
de Doorwerken vau den St.-Gothard, weten, dat de 
rotsen aan de zijde van Airoio ontzettende dourzij]ic-
liugen inde t uiinel hehlieii veroorzaakt: achthonderd 
duizend Uier in het uur. 

Hetzelfde gevaar bedreigt blijkbaar het doortrekken 
vau de gang iu den Mont-lllaiic ouder de Allee 
Blanche eu het bed der Doire. 

/oo de liooliliiigenieur de Lépinay en de heer 
Chahloz de werkzaamheden aan den St.-Gothard van 
nabij gevolgd hadden, zouden zij hebben terugge
deinsd voor het ongelukkige denkbeeld om het graven 
van een uf meer hellende puiten onder het dal der 
Doire aan le raden. 

(*j Zie, «ut iu lie Opmerker fjc/rgil is «ver dc brug van 
di.Ui'l-.Saiut-Deiiid, ook gebouwd in t t u moraine tu i pot dig 
Li- - uadigd duur -1-uml.ila' iiimui-'iii. 

W a t de heeren Cbardon en Bérard lietreft, zij 
verklaren, dat. dank zij dezen putten, de tunnel 
van den Mout-lilane, lang 18940 meter, geboord 
zou worden binnen ten hoogste vijf jaren!! 

Van zijn kant erkent dc hoogleeraar in tie aard
kunde Baretti de volkomen overeenstemming tusschen 
ile terreinen van tlit dal eu die ouder Aiidermr.tt. 
Als men de voorspellingen van den hoogleraar 
Baretti gelezen heeft en weet, dat sinds drie jaren 
zonder goeden uitslag aan den St.-Gothard tegen 
soortgelijke terreinen geworsteld wonlt, en dit bet 
eenige hoofdliezwaar is, hetwelk nog niemand tc ho
ven k m komen, vraag ik mij af, welke aannemer 
waanzinnig genoeg zou zijn om zich ti forfait te In
lasten mei het lioren in zulke gronden van hellende 
putten, diep 78 en 2(H) tut 250 meter? 

Deze slechte aluin-, gips- en kalkschicfers onder 
Andermat t hebben gedurende vijf maanden de werk
zaamheden aan de voortschrijdings-galerij over twee 
derden opgehouden. Eu bovendien is men sinds twee 
jaren bezig de metselwerken in dit gedeelte opnieuw 

te verrichten. 
Slotsom: als wij vergelijken, aan de eene zijde, 

de ofïicieele verslagen van den Bondsraad, openhaar 
gemaakt sinds 1874, waarin gewag gemaakt wordt 
varr de gevaarlijk terreinen, door de Gothard-tuimel 
gesneden onder' de vlakte van Andermatt, cn die 
hoolilzakelijk bestaan uit schistes alumineux mé
langes de gypee et de calcairc; 

aan de andere zijde, den brief van den beer Ba
retti, gedagteekend uit Turijn II Januari 1H80 cn op
genomen iu het vlugschrift van den heer Bérard , 
waarin die aardkundige voorspelt, dat men van 
Pré-St.-Didier tot het rotsgevaarte van den Mout-
Blanc, voor-bij de Allee Blanche, op den weg van de 
tunnel zal aantreffen un antoe de coxuhee.de gypee 
et de calcaire cavcrneitx, suit is de roches alumi-
nenscs micacres éminemmrnt schistcuses, et que 
ces terrains se reproduiront d diverses reprises 
depuis St.-Didier jusgit'a Entrève», dus over een 
lengte van ongeveer vijf kilometer van de tunnel; 

als wij daarbij letten op tic omstandigheid, dat 
een geringe lengte van minder dan tweehonderd me
ter onder tie vlakte van Andermatt aan de onderne
ming van den heer Louis Favre een lange vertraging 
en aanzienlijke exceptioneel.' kosten berokkend, en de 
dothanl-Maatschappij gedwongen heeft, in een ge
deelte van deze gang drie malen haar gewelf te her
nieuwen en aan de rechtstanden drie meter dikte 
te geven: 

dan voorspellen wij bun, die d forfait een tunnel 
met dublnd spoor van Pré-St.-Didier tol voorbij E n -
t rèves , onder de gesteenten van den Mont-Blane, 
zouden aannemen, in dit gedeelte van vijf kilometer 
lengte, dwais door soortgelijke terreinen, teleurstel
lingen eu ongevallen, waarvan het bedenkelijke niet 
kan worden berekend. Op dezen grond is het de 
grootste onvoorzichtigheid, voor deze vijl kilometer 
een termen van voltooiing of een cijfer van aanleg
kosten vast te stellen. 

/uo men den tijd van uitvoering voor deze galerij 
onder het dat op tenminste zeven jaren schat en 
de uilgaaf op vijf duizend francs per meter, het 
metselwerk eronder begrepen, blijft men bij rijfeis, 
tlie volstrekt niet overdreven zijn 

Wat de groote tunnel tloor den Mont-BIanc be
treft, neemt de heer Baretti aan, dat zij ongeveer 
zes kilometer' prototjgne (vet en talkachtig graniet) 
zal doorsnijden en dat TOOT dit gedeelte geen bekk-eding 
noodig is. Alweder een zelfliechoogeling , die ook de 
ingenieurs van de Frejus-timnel en later de heer Ger
wig gekoesterd hebben, maar die zij hebben moeten 
laten varen. De geheele Fivjus-tunucl heeft men met 
metselwerk moeten bcklccden, eu dit zal ook het 
geval zijn bij den St.-Gothard. Overigens zal , vol
gens de aardkundigen Gerlach, Ch . Lory , A . Heim, 
E. Kcncvicr, die de vorming van den Simpluu en 
van de naburige kruinen bestudeerd hebben, de 
Siinploii-tuiinel een gelijke of zelfs meerdere .likte 
protogyne doorboren dan die van den Moiit-lllanc. 

(Slot volgt.) 

Berichten en mededeelingen. 
B I N N E N L A N D 

'S-Gravenhage. Bij beschikking van den Mini
ster van Koloniën zijn de heeren A . R, Heintjes, 
civiel-ingenieur te Leiden, A . A . van Drimmelen, 
technisch ambtenaar bij het Dejmrtetnent van Ko
loniën, F . K . A . van Uijlevelt, buitengewoon op
zichter hij den aanleg der Staatsspoorwegen, te Rot-
tenlam, J . H . A . Duchateau, opzichter bij de West-
faalsche Spoorwegmaatschappij, te Bocholt in West-
falen, en J . M . van Zeventer, buitengewoon opzichter 
van tien waterstaat, te Gorinchem, gesteld ter lie-
schikking van den Gouverneur-Generaal van Neder-
landseb-Inditf, om te worden benoemd: de osrctge» 
riueiude lol adjunct-ingenieur der tweede klasse, en 
de vier laatst genoemden tot opzichter der derde 
klasse bij den dienst der Staatsspoorwegen op Java. 

— Door den Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid is aan den Rijksopzrener op de spoorweg
diensten 3de klasse D. A . M . Doublet, t e / u i l e n , be
last met hot dagelijksch toezicht op den Staatssjtoor-
weg /u i len—Enschedé—grenzen, tie sjKxnwegen A l 
meloo—Oldonzaal—grenzen en Zullen—Winterswijk, 
tevens het dagelijksch toezicht opgedragen op deu dienst 
van de Nederlandsche gedeelten der spoorwegen van 
Winterswijk naar Gclseiikirchcn en van Winterswijk 
naar Bocholt, higiumde met deu dag waarop die we-
gen voor den ojienbarcii dienst zullen worden'geopend. 

Amsterdam. Over het voorstel van het Dage
lijksch Bestuur lot verhuring vau de beide groote 
steigers aan den Westenlokdijk aan de Nedeilaudsche 
Rijnspoorwegmaatschappij, met concessie om den 
spoorweg erheen tc exploitecren, en zulks voor tien 
jaar , behoudens opzegging wegens eigen beheer en 
met voorrang bij afloop van dien termijn, tot een 
minimum huurprijs van /' 4200 , wenl langdurig 
beraadslaagd. Iu hoofdbeginsel eu wat lietreft de 
meest ingrijjiendc bejtaliiigen vereenigde de Rttad zich 
met de voordracht. De beslissing omtrent enkele 
onderdooien wenl ter nadere bespreking met de Direc
tie van den NederluiidscheiiRijns|»oorweg aangehouden. 

lankondiïinsen van Aanbestedingen. 
Maandag, 14 Juni. 

's-Bsach, le 10 uren. hij den directeur der Bossche 
Bouwmaatschappij. Mr. II. | ' . M. vun Lanschoti het hou
wen van ld woningen. Raining ' . 

• • t i i i i l i i . te 101.' ,„-,.,,. diMii- dijkgraaf en heemraden van 
Hloe uda.il. in De li in : hH doen van herstellingen 
aau de waterkeering langs de Gouwe, 

lansSSfSSrl . te l l uren. door het gen litehest.: lo. 
de levering van 4 nuiinautclde school kachels. ; kauier-
kachels. 16 stoelen en 2 fauteuik 24 schoolbanken met 
lessenauis. 4 tu ezels beweegbare schrijfhorden, 7 lafeltjes 
eu 1 fonteintje voor hel progymnaahim \ Sa eeuige ver-
niouwhigs-, vert- en Iiellangoiswerken, in 7 perc. 

Hrrgrn-en-K»em, te I I men. door W. F . Schvvarlz-
maiis. in De Vier Winden: het bouwen vau een winkel
huis met iMivetiwoniiig. Iul. hij den architect I ' . P. van 
Genk, aldaar. 

Moocuniirl . te 12 uren. door het dagelijksch lust • 
der hunne Ilong-en-.\ardsw I. teu geiiieentehuize : het 
vei-H,dril \ , i ^ew.-i 1272 M. lengte iu ileu straatweg 
aldaar en het ophalen van eenige kuilen indien straatweg, 

firaningrn. te 1 2 ' , ureu, dooi- burg. en weth,: b 
het niet dei 

rami iakwaterop het terrein der gasfabriek: 
rken ; i he 

Hul»!, te 1 uur. door het vvaterschapsliest vau 
Stopjieldijk. in lie Koning van Kngeland: I o. het verhoogen 
* nder-proliol-hroiigoii va n dijkvak, lang 8li.2U M.; 
2o. het verladen er ler-proliel-hreiigcii van den aarden 
•lam hij de bestaande steangtoowig, over » lengte vau 
75 M.; -'io. het makeu van .'JHU \P g|.N>üng van gesorteerde 
Vilvo.irds.he steen. 940 M* gl.miuig vanjfes-.it de llo.ii--
niksche steen op Waalpiiin. 1041) M 1 zniuermat eu 1200 
M 1 win terraat; so. het leveren en verwerken ven 808 ge-
cmocoteerde dennen perkoenpalen, 600 .1 en idem. 1400 
eiken klem: öo. het onderhouden van bovenstaande werken, 

Ernriim. te •'{ uren. duur het g a ntebestUUl : liet 
licgiinten vau den weg. vau de straat te We-leruieland 
tot aan Kaakliorn. ter lengte van 450 M. 

koudnn i . IIIJ klaas |f. Baijoma: het .inruimen vuu den 
onderhouw vai u ouden molen en het bouwen vaneen 
nieuwen achtkanten windwatermolen van 13..10 M. vlucht. 
Inl. hij T. Kloosterman, molenmaker te Ihiuelum. 

lli. - . ia Jtinl. 
Rijnnhurg, te 10 ureu. in de corisisloriekaiuer: de 

aanbouw aan ile pastorie der Herv. gemeente aldaar. 
Bsvsatsr, te 10 ureu. door het g Hieltest •: het 

verrichten van herstellingen aau .Ie wvlpalen. welhakkeii 
en hijschpalen en aan de Uselbnig. 

Hreda. lo I I uren. iu Het Mol vau Holland: l o . het 
I H I U W . ' I I vau een reinigingslokaal hij de Klon-leikuzoino. 
benevens het verlH-teren der afwatering van het terrein 
hij die kazerne en op .je Gasthiiisvelden: Ho. hel hei-stel
len eu vernieuwen van vloeren iu de KloosterkaïenW en 
ui do kazerne .le Lange Stallen, benevens het verluwden 
van Irappen iu laatstgenoemd gebouw; 3o. het d vau 
herstellingen aan militaire geitouwen. 

l l e i n . te 11", uren. door burg. en weth.: het maken 
van een gedeelte grintweg, up de Abtwondschehtni, ter 
lengte van ssfi II. 

Zwolle. Ie 12 uren. in (het Odénu : Int maken van 
gebouwen in de legerplaats bij Old.'broek. Iul. hij don 
eerslaanvv. ingenieur, aldaar. Raining ƒ 44.000. 

Arnlirtii. te 1 uur. door den hiirgemeesler : lo. liet 
veranderen van de gasleidingen enz. m de hoogere bur
gerschool; 2o. de levering vau brandstollen. 

MISSnslSMcn, l<- 1 uur. in het gemeentehuis: het 
bouwen van eene school, met bülevering van materialen 
eu BCllOOloMUbeten. Aanw. te 12 ureu. 

IslS-BfSSHSMl, le I uur. door .1 hjkstool van het 
pildenhstrict lloiiiniel.-rwaapl-lHiveii-.i.'11-.Vlei.lnk. iu let 
Stii.lskolliehnis: l . , . |u>( uiakeri van zaïidbei riten en vau 
nieuwe ilijksmiireii: het herstellen vau dijksglnoüng euz.: 
2o, het verrichten van verf-, timmer- en'metselwerk aau 
do :t s l iNiuigeinale i i . uuichiiiistwoiiing enz.: bel oudot boinl 
van .len weg op den Mcidijk, enz., enz.: »o. het herstellen 
van steonbezetting en maken vau Ideesluag. bil. bij deu 
distiïrts.p|./.ichler II. I niluus. te /alt-Hmurne!: 

2o. de levering vau verschil lend.- artikelen b< lig.l 
voor de stoomgemalen. 

*rnemiilden. le 3 uren. bij .1. I;h [, : het maken van 
oen ilani door tie Schenge, tuss. hen de jnilders ('aland en 
Schenge. 

^•Iljk-Ewijk . te 5 uren. door W. Ilr. Isse Wz.: het 
houwen van een woon- met achterhuis eu een nieuwen 
regenput Inl. bij L Bekker, uu. tlnunerman. te Leut. 

i L . r e i i d r e . in door h.-t bestuur na den Zuidpolder: 
het maken vau p. iu. H00 \|- ste.-uglooüug. aau de kade 
van den Jan-Oeriitse|iolder, aldaar. 

Wssnsisg, SS> Juni. 
• - ï h i c e , te 11 ureu. door het ministerie van Matei-

staat enz.: het wegruimen vau eeu in den Qalderschc-
IJsi'l. nabij de schipbrug te Deventer, gezonken vaartuig. 

•Sjns (Zeeland), te 11 men. inde Herberg: het hciMel. 
de vernieuwing en het ondei boud tot ;;o April '81 vau de 
aarde-, kram-, rijs- eu steengtooiiiigworkeu van llitiinisse. 

Hen Hoon, t ó p Tessel). te 11 uren. in tie kamer van 
bet Hervormde-kerkgebouw: het lmuweti vau eene nieuwe 

u - U i i g e , te 12 uren. door hel ministerie van water
staat enz... ten dienst.'.lerSlaatsspiorvv.: lo. het lever. n 
verwerken van ballast en het leggen van s| «oor balie tl, 
wissels en kruisingen op het goederenstatioii in de Stads
net landen te Aiusteidain. Inl. bij don ooistaaiivv. inge
nieur te Amsterdam. Itaining ƒ 1 ifï.250: 2o. het bestra
ten van den weg langs de noordzijde van hot middelge
deelte van het I Vutraalpei-sonoiista'lioii in bot Openhaveu-
front te Amsterdam, lui. bij deu eerstaanw. ingenieur te 
Amsterdam. Raining ƒ:12.550. 

--Ilii«.-. te 12 uren. door hel ministerie van water
staat enz., le t i . i i e i i s le der Staatss)xnirwegen: lo. het rót-
tooien van .Ie buitenhaven en het makeu van aansluililigs-
hazaltmureii in de hiimeuluiveti aan de voormalige Marine-
sluis le Vlissingen. Inl. hij deu hoofdingenieur, te Mid
delburgen den ingenieur, te Vlissingen. (timing ƒ :|.ï**.OU0; 
2o. het wijzigen en uitbreiden der statiiinsjiiiichtiiigeil 
te Almelo». Inl. hij deu hoofd ingenieur te Zwolle. Ka
ming '107.400. 

l . o u d . i . te 12 uren. tloor eeue commissie van dijkgraaf 
en hoogheemraden vau de Kriuipoiierwaard: het gedeelte
lijk auioveeri'ii en wederopbouwen van de sluis behoorende 
aan de vervening in die waard, ouder Kriinjicn a/d hek. 

Zwolle, te 12 uren. door het dijksbest • van het 4e 
district (Mastenbroek): de levering van Kug. machinekoleii. 

H- l lHsr . te | uur. door burg. eu weth.: verschillende 
werken aan de asch-on-vuiliiisstual. 

OudkKmpel. te 1 uur. voor ('. Fecen (iz... bij V. Slote-
niaker: het bouwen van eene woning, koetshuis en paar
denstal. 

«SfSSdRtgSa. te 2 uren, door burg. eu weth.: het 
bouwen van 2 bmdhooftlen raor eene brug, t het daarop 
stellen van deu ijzeren IHIVCIIIHIIIW. luj bestek nader om
schreven, in 1 perc. Inl. hij den gemeente»p/.jcliter S. 
Itittei-s. Aanw, 14 Juui. te 1 uur. Ililj. juz. 15 .liiru. VOOT 
4 uren. ter secretarie. 

llorSrkrnnkrrhr . te 2 uren. door het pilderbestuur 
der waterkeering: het herstel, de vernieuwing en het 
onderhoud tot 15 April 'Hl dor aarde-, kram-, rijs- en 
steengliM ii ing werken van Hoodekenskorke. Aanw. '14 en 
15 Juui. 

Iiokkiiin. te 3 uren. door het |iol.l.'tl..-tuur van Oo>t-
eii-Westdongeradeel, iu l l e Posthoorn: het vernieuwen eu 
ondei houden van verschillende werken. Bilj. inz. 15 Juni. 
hij deu voorzitter te Nijkerk. 

U«nderria« . i ; Juni. 
Dril len Ie '.' uren. door do co tissie uit tic gecom-

hiueerde ilijkst.M'len van de |«ildeiiti-tricten Hijk-van-
Nijmegen en Maas-en-Waal. in het Ambtshuis: het her
stellen van de Hlauweshiis ouder ApiH-lteni en van dc 
Rijk se besluis, de Piiillijkschesluis fe Leeuwetischeshtis 
ouder Allen. Aauw. 10 Juni, te '.> uren, beginnende aan 
tie liijk-chesluls. 

>i>i ir . len. te 11 uren. in de kazerne Oud-Molen : het 
vernieuwen vau de brug over de Voorgraiiit builen de 
rtrorhlschojKiort te Naanleu. Iul. op het bureau van deu 

-staanw. ingenieur, aldaar. Haming ƒ10.000. 
Utrecht, te 2 ureu. door de maatschappij lot e\pl . van 

StaatSS|»Hirwegen, aan het centraalbun-ail: liet herstellen 
vau bestratingen eu van |>erromnuivn op velschillende 
stations der spoorwegen vau Harlingeu uaar Nieuweschaus 

en van Meppel naar Groningen. Inl. hij den sectieingeu. 
te Groningen, Raining /'7:IH0. 

l l e r l k v e e , te 2'/, uren: het aanleggen van 4 be-
sleende rij-booflon of dammen op het noordei-stran.i van 
Schouwen nabij hot ijzeren kust licht te Itenesse. 

VrlJ.L.K. I** Juni. 
--Ilase. te 1 uur. door burg. en weth.: lo. hel dent

in'n eener sloot achter- het ('aiitaloup.iiburg. benevens het 
leggen van een li iNil door die demping: 2o. hel ilemjH'n 
van eon gedeelte overkluisde simt en het maken vaneen 
pul mot hijhehonioii iu de Mam ilskade. Aanw. 16 Juni, 
resp. te 10 eu te 11 uren. 

Vi"ici:eti te 2 ureu. ten raaiIhuize : hel maken vau 
de gebouwen voor het gymnasium en de woning van den 
rector dier inrichting. Inl. bij den waarnemend gemeente-
aivlnle.-t J.J, Wove, van 10 -12 en van 2—4 uren. Aauw. 
14 Juni, te 1 uur. 

\ \ ii.-ilnit en te 5 uren. door het gemeentebestuur : 
eenige vernieuwingen en hei-stellingen aan den straatweg 
te /.li.lerveori. 

Herrem een-i:ui;\i Irden hij (i. Korf: het IHIUW. ' I I 
van 2 werkhuizen voor de Vereeniging lot vverkveis>-haf-
ling in Kngwirden. 

Kulrrd«a, flf> Juni. 
drummen , h- 11 men. dooi' den ar. hit.-cl L H. Klier-

SIIII. n.iun'iis |,. .1. N. van lissen, biirgeiu. van Itrtimiiieii, 
in Hot Nieuwe Kromhout: hot bouwen eener villa, opeen 
terrein aau den Rijksstraatweg van Arnhem naar Zutfen, 
iu de nabijheid vau het gei neen tehuis. Aanw. 17 Juni. 
te 10 uren. 

Leiden, te 2 uren, door de bouwcommissie vau de 
Kv.nig.-I.ulh. gemeente: .lo verbouwing vau het inwendige 
tier kerk. Inl. bij deu architect P. (i. Laurel. Aanw. 17 
Juni, te 10 uren. 

ZaHniolag, le 2 uren. door het bestuur der water
keering van den cal, Margaret a pol dor. Kleine-Huisseus-eu 
Ketidra. ht|Hilde|-s. in hel directiegehouw vau don Margu-
rotapoldci : het iiitvo.-icii van vordedi^ingsvvei ken aau den 
oever van de ,«.l,lei-s Maigarela en Kleine-Huisseus. 

Velp, te 4 ureu. in hel kofliehuis vau Ter Steeg: het 
IHIIIWOII van een I renhuis le Velp. Inl. bij den archi
tect M. K. Smit. te Dieren. Aauw, IR Juni. te 5 uren. 

HimiinrrlH , hij P. |). Pieisma : het bouwen eener 
school enz. aldaar voor Chr lerwijs. lid. bij |». de 
Jong Jz.. aldaar. Aauw. 18 Juui. te Lo uren. 

Yerxekr. door het gemeentebestuur: de levering van 
50 stère onderhout Isgriut. 

M . . . .M .I;IÏ , S I Juni. 
ft-IUgr, te 12 men. door burg. en weth.: de levering 

van steenkolen ten dienste der duin waterleiding. 
\ i i i - i r n l . u n . te 12 uren. door huig. cu weth.: het 

bouweu van eeu brandweerpost en hulpbureau van politie, 
in tie Fcnjmand-Bolstraat. Inl. op het kantoor van den 
stadsarchitect op liet raadhuis, kamer uo. 101. 

Alkmuur. te 12 ureu. in hel logement Noonl-llollautl; 
lo, door de commissie voor de zaken van den Langereis-
dijk: het govv i Iet-houd der .lijken enz., benevens .Ie 
levering van 100 W'i grint. Aanw, Hl Juni. te 10 uren; 
20. door dijkgraaf eu heemraden van het ambacht vau 
West friesland, gen. Oeestiuer.uubaeht: hel gewoon ouder
houd der W.-stfri.'sche dijkwerken. Aanw. I'J Juni, te 
10 uren. 

n.ir.lrei l.i te 12 uren. door dijkgraaf en hoogheem
raden van de ZwijiuIr.-ebt-sb.-waard, iu het Café-Ponsen: 
lo. het bouwen van oeu magazijn v.Hir iHHxhuaterialeu 
aan de lk-velsshiis.be losplaats; i i . het vierkanten van 
den dijk op vei-schillende plaat-en. en het heis-tellen van 
brikgloniing: So. het bentellen vau verschillende ryswer-
ken: 4o. het leveren eu inheien van vloeipdeii eu het 
plaatsen van meerpalen: So. het leveren ran te le l grint: 
Go. het leveren van 700 a 1500 HL. steenkolen. Inl. luj 
den hoofdopzichter A. Visser kz.. te Zwijudivcht Aanw. 
11 .buil. te '.H uren. 

h e i n . to 12 uren. door don directeur der artillerie-
stapel- en coiistriiclieiiiagazijneii: lo. de levering vau 
180 groote blauwe dekens; 2o. idem van antima* u 
messingdruad: Sn. idem van vers.hillen.le snullen van leder. 

Ulii-.l.j:. S S Juni. 
Ilellevoelsluis (o III tin-u. iu kamer Aio van kazerne 

no. 1: b.'t mak.'ii vau afsluit ingen en bot doen von voor
zieningen aan hot terrein om de ka/er Ie Doele. te 
Btielle. Aanw. 18 Juni. te 11 ureu. Raming f 0000. 

IJMrlNlein. te 11 men. in lie Roods I UW! hflfo W-

aldliar. "in de' \! ht'er-sl.K.t, op de ll.fsle.le ..Zonder Zorg". 
Hredi.. te 1 uur. door deu raad vau administratie der 

Kon. Mil. Academie: de levering va iustens :i40.IHKI 
KO. steenkolen 

l'treehl, te 2 uren. door de maat-, happij tot expl, 
van Staatsspoorwegen, aan het centraalbiireau: het ma
ken van sen piiiipgoboiivvl|e met waterleiding, ten be
hoeve van bet station Roermond. Aauw. 15 Juni. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tol expl. van 
Staatsspoorwegen, aan h.-t centraalbiireau : het verrichten 
?an herh.'sti-.itingen op het station Kusvliidë. Inl. hij den 
sect ie ingenieur te Zutfen. Aanw. li» Juni. 

W neri-.l. j; . 33 Juni. 
n-llnge, te 11 ureu. door het ministerie vau water

staat enz.: de uitvoering vau eenige werken tot verbete
ring van den Boveii-Kijn in de gemeeute Herweu-eil-Aenlt-
tusschen de kilometerraaien 0 en 7 der herziene rivier-
kaart. Aauw. I'.i en 21 Juni, Kaming ƒ17.000. 

Omleidend..in te 11 uren. in hel VVatei-schuiishiiis 
van Muiisjiigoo: het vernieuwen van de haiiieigehiiiteii 
dor IkKtenlijkdior -klaphrug eu Kruist.'.teklap. to I s-
kvvert. met val en landh.x.f.1. Aanw. 1(1 Juni. te 2'/, uren. 

'«-Hage, te 12 uren. door het ministerie van water
staat enz... t licnste der Staatsspoorwegen: het maken 
vau grond- en andere werken voor het gedeelte vau Nij
megen tot Mook van een spoorweg van Nijmegen naar 
Venlo». Inl. bij den hoofdingenieur, te Arnhem eu den 
waariiemeiid sectieiiigenieur, le Nijmegen. Aanw. 14 en 
10 Juui. te 1 uur. Uaiiutig f 156.000. 

Leeuwarden, te 12 uien. ten gemeentehui ze: 1». het 
maken van houten schuttingen, stekken, het leggen van 

riool met kolken enz. op de 1>ldogulilccn: 2». de le
vering van Portland-cement werken vo»r rioleering enz. 
Iul. luj d lirivleur der gemeentewerken. 

Eist, te 12 ureu. in hel ambtshuis van Over-Betuwe: 
het verhoogen en verzwaren vau den Waal ham lijk van 
Over-Betuwe onder Doornik en Lont. ter lengte van circa 
IU00 M-. inet de bijlevering van (S00 stère gehorde of ge
wasschen en 200 stère gewone riviergriut. Inl. hij den 
dijk meester te Gent Aanw. 21 en 22 Juni, van 10—12 
uren. 

helT-h^en. lo I uur, door het gemeentebestuur: het 
makeu vau 2 dukdalven en een meerpaal. 

Meppel, te 8 uren. iu Ik' lloulekoe: de lmuw eener 
kerk voor dc ft itistrantsche g nte, overeenkomstig 
bestek, vourwaarden, plans en teekeningen. Aanw. te 
121/. uren. 

lUnderdag. S4 Juni. 
t t i M l i T i l i u i i . te 11 uren. aau het Koloniaal Etablisse

ment : de levering, in 15 iietv., van: Newcastle steenkolen; 
Waalklhiker*; zuigbui/eii voor brandspuiten : lederwerk: 
zijden lint: paklinncu; draadnagels en spijkers; papier; 
touwwerk: algemeene tiehoefteti. 

Amsterdam, te 12 uren. door den architect IJ. Bij-
voets til, in het Hotel De Oude IIraaf; het I wen van 
4 hecreuliuizeri op een terrein aan de Sta.lhouder-ska.le. 
tusschen de Vondelsiraut en Vondelkude. 

IItemen te 1 uur. iu het geuieenelandshuis : het aaii-
bii'tigeri van wn steenglooiing aau deu zeedijk tusschen 
de iiomuierpaleii 20 eu 21. staande op de kruin vau den 
dijk beoosten Diemeidam. Bilj. inz. tiij den secretaris W-
K. vau Beiisekom. le Loi-neu a;d Vecht, 2.1 Juli, of aan 
het gemeeiielandshuis. ftaining ƒ6201. 

VrlJdHa. S8> Juni. 
Hlddrlhurs , te 10 uren. door het ministerie van wa

terstaat enz., aau het gebouw van het prov. bestuur: het 
makeu van steenglimiing op den west ha vendam te Bres
kens. Aanw. IU en 21 Juni. Raining ƒ 15.100. 

Zwolle te 2 uren, in De Nieuwe Stadsherberg: h<'t 
houwen van 12 woonhuizen op een terrein langs liet 
Wezenland, aan de Schoeiikuiponhrug aldaar. Inl. bilde 
anhitectett W. & en F. (*. Kocb, te Zwolle. Aauw. l i e U 
25 Juui. te 11 uren. 

Zaterdag, 30) Juni. 
I l r e r h t . te 2 uren. door het ministerie van waterstaat 

enz., aau het geitouw van het prov, bestuur: het verrich
ten van haggerwerken iu de Keulsche Vaart in de prov. 
Iti-echt. in 2 perc. Aauw. 10 eu 22 Juui. Beating: 
pare. i ƒ12,000, pare, 2/3240. 

Maandag, 39 Juni. 
Zul reu. te 1 uur. voor M. Naelf, hij W. Relink: het 

bouwen van eene villa aau den Bijksvveg van Lochetu 
naar het spoorwegstation. Inl. >>ij deu architect J.Bosch. 

»«eiisd<ie . :to Juni. 
'a-Hage, te 11 ureu, door het ministerie vau water

staat enz.: lo, het verrichten van i-etiige werken tot nor
maliseering van de Waal onder Vaiik. Kst-t-ti-Opijuen, 
lliuweiien eu Bossiim. tusschen de kil» Ion-aaien Oil en 
72, Aauw. 25 eu 26 Juui. Warning ƒ218.000: 2». het 
verrichten vau eenige werken tot iioniialiseering van de 
Waal onder Zall-Boiuuiel, Hiirweneu en Kst-eii-Ojiijneu. 
tusschen de kilumeterraaieti 72 en 7». Aunw. 25 eu 26 
juni. Raming ƒ 166.300. 

l'treehl. te 11 uren, door het waterschap Heycnpgen. 
|K' Langevliet. iu het gebouw voor Kunsten eti Weten-
sthappeii: het maken van een schutsluisje. 

^IJnirKcn , Ie I uur. in het gemeentehuis; de slech
ting van het gedeelte der vestingwerken, gelegen tusschen 
de Molenstraat en de ZMurStrSSl: het egahseeren van 
het terrein, tusseheinle verlengde Hezelstraat eu de rivier 
de Waal. cu van het terrein tusschen don Krouenbniger-
singel en den spnorweg, inet den aanleg van wegen en 
hij behoorende werken. Aanw. de 4 laatst.' dagen diu 
v.'iorafgaarule week. telkens des v.Niriuid.lags 10 ureu. te 
beginnen aan de Direct ie keet. 

Nijmegen, te 1 uur. door de c missie van uitleg der 
stad, op het raadhuis: de verlegging vau gedeelte 
van den baiuhjk hij de nieuwe Haven. Do te verwelken 
hoeveelheid grond bedraagt »ngev • 8IHH) M I u l . bij 
den h.H.f.lopzichter W. I'. A. Hofkamp, aldaar. Aanw, de 
4 laatsU' dagen der voorafgaande week. telkens te 10 ureu. 

Ilandcrdag, I Juli. 
Drill te 11 uien, in het Ge enelaudslmis van Delf

land: ln. het verzwaren der Imezeiukade vau het stoom
gemaal Vau der (lues. aan de Vijf-Sluizen bij Schiedam; 
jo, het uitbaggeren van een gedeelte der Noord- of Trek-
viiet: 3o. idem der Middelvliet : 4». id Ier Bonnet vliet: 
5». idem van hel water van de Leiigebrug tot deu N.W. 
hoek van het Zwartepuldertje en vandaar tot de Nieuwe 
Vaart hij bxisdmnen; 6 » . idem vau het water vau het 
linde Vlot tot de brug bij An-iidsiluiii, en vandaar tot de 
linden van den Losvval; 7». het ktiKVzen en reinig Ier 
boezemwateren iu Dellland. Iul. bij den fahrieklaud lor 
J. P. van deu B.'ig Jz.. te Delft. 

Haarlem, te 2'/i Uren, door het ministerie van water
staat enz.., aan hel gelmuw van het pmv. bestuur: het 
verlietereu van den weg op den westelijken dijk van het 
Noordhollandseh kanaal tusschen tie bolstede Stad-en-
I. audzicht". onder de gemeente Ilpendam en het Purnier-
luiidersliiisjc liezuiden Puriiiereiid. Aauw. 26 Juui. Ha
ming ƒ 4400. 

VrlJSag, 3 Juli. 
•weUs, te 12 ureu. door het ministerie van water

staat enz., uan hel gebouw van het prov. best uur: het 
afdammen, dro-igmak herstellen van de kleine schut
sluis te Katerveer. Aauw. 25 Juin. Raming ƒ11200. 

•Wells, Ie 12 ur looi- het prov. bestuur': het plaat
sen van een houten schut iu de Drents, he wijk. bij sluis 
7 van .Ie Dedeuisvaart. Aauw. 21 Juui. te 12 uren. Ra-
rum;: f 1810. 

Maandag, .1 Juli. 
N-llage, te ID;, uren. door het ministerie van water-

staal enz., aau het gelmuw van het prov. bestuur: het 
bouwen van een schoorsteen bij hol -toomgeiiual aan den 
Arkelschen dam en het afbreken vau 2 sclhiorsteeiien vun 
dat stoomgemaal. Aanw. 30 Juni. Itaining /11.800. 

Alloop vau Aanlifsieiliiiïfii. 
V.rnd.m, _'K Mei: lipt houw.'n valt i'fit lo i . l . ti' Vti'tt-

d.nil .„tl- ,l<> TiIMW.I,i,k;i:it-.,l,:i|>j,i|: iiip'k. ti IJÜJ.. ills: 
A. 11,'lji'li. ' /' HlL'0 
.1. Prammal, • 7<W8 
.1. K IngtL i TV» 
T. d„ OodL l 71UÜ 
0. lVtns i "tttttl 
1'. Ikis • lilW'J 

l»fiiiiil aan T. ,ln I M . 
H r . k . l , L'y M.-i: liet lict-tclli'ii vat) I IPM'IMIJ . iii^t 

i:in 'lei, lii'iii'il'-nilijk van M - . : uijnst,' insein', was 
II. ('. Ilakk.'ix ti' Wi'ik.'inlain. V I . I I ! 11.1125. 

Uo. In-I mi't lia/alt la'kl Ii'n van .1.' iloirlmiall in ili'n 
Vk'iii'f'lilijk; miiist,' insein', was I'. .I.-•. Ik'kkrr. t,' Wen, 
v... -/ixa. 

Ridderkerk, 2U Mei: het graven, verwijden en ver
diepen van p. in. 1600 M. waterleiding, in de U-staande 
boezems, bii bet stoomgemaal te Bolnes, alsinetle het uit
rooien van iMNimeii eu veivlletieu vau p, ui. 9000 M 1 gnind, 
iu het zoogen. Boschje, iu den ViNirboezemaldaar: lepere, 
ingek. 13 bi l j . . als: 
J. Besenier Ce- te ibTgambacbt, ƒ6017 
I'. B-N-le Az., • Alhlassenlat.i. • SUOO 
I'- Bro.'i-e. Kriui|H'ti a Usel. » 6183 
C Ooms Jz., » Amniei-stol, • 5878 
J. iu 't Veld. Dubbeldam. t 5611.0 
\. Ooms Jz.. .1 Ai.irnei-stol. • 5484 

( i kamsteeg. „ Kidderkerk. » 41165 
J- van der Vlies. • SUedrachU i *t89 
li. J. van der Horst, ftijswijk, i 4350 
K. Haasnoot, Katwijk a'Zee. .. 4100 
i i . L. N. van d.-r Drift, i Schipuuden, i 4090 
llezelfde, , 80SS 
A. van Bodegom, • Spijkenisse, 3825 

2e pei-c. gegund aau Diiigenian deu Ih-aber. te Ooit-
p-usplaal. voor ƒ378. 

Hart rnohaek, 31 Mei: Int opruimen eener bestaande-
ril het I M I U V . ' U van eeue nieuwe behuizing met schuur, 
voor S. Levie; gegund aeu A. Banjo en K. P. ten Have. 

NuonlbivH-k, voor ƒ 481)8. 
• ï er i t rh l e . 2 Juni: het met ruiten van zink dekken 

'JU 2 kiel velden vau het dak vau het kerkgebouw; ui
tkomen 5 biljetten, als: 

de Bniijii, te Gorinchem. /' 1095. 
S. Ouweiulrjk, • Overschie, i 11)80. 
I 11. Krnonc. » Ouderkerk a/Amstel. •• 1844. 
t II. Veteteeg, l Botterdam. i 17C5.43 
r. W. Braat, i Delft, . 1581». 

1-orinchrm. 2 Juni: het maken van een bergtoode in 
het tort hi) Vuren; ingek. 5 bilj.. als: 
<-'. Muilwijk, te Gorinchem, r 2300 
0. Sizoo, • idem » 1886 
C Koutte, • Woudriehem, « 1830 
•f Iloogbruin. •• Gorinchem, • 1740 
A. o. de pater, i idem • 1723 

Edam, 3 Juui: het herstellen van 2900 M 1 steenglooiing, 
liet veriiietiwen van deu zeedijk ter lengte vau 50 M. en 
eeuige andere herstellingen aan tien Zuidliolder: ingek. 
1* bilj.. als; 
B. Keltink. te BtJem, ƒ MOtX 
A- II. Bogaard, * 8300. 
1 Kramer. • Oudendijk. I 8000. 
b. B. Ier, - Scharwoude, • 7000. 
P. de Lange, l 61)20. 

Sehukker, l 6725. 
0. Neppen, » Z.-Scharwnude, * 6167.40 
['• •huns, » Scharwoude, » 6000. 
VV, Jonk, » Voleiulaui, « 6000. 
A. II. Naliee, i 5065. 
J <le Gnmt » Scharwoude, n aOOO. 
* OS Koning, » Kdaiu. • 5750. 
(-'- Steen, » Volendam, • üfioo. 
f van Dalen, l llo-uu. 56(H). 

Steur, . 1600, 
i 5450. H. Shoneveld, 

PVund aan C. Steen, voor ƒ5100. 
I-dam. 3 Juni: het doen van i lij ks ver/waring en ver-

litNigirig aan den polder de Zeevang: ingek. 13 bilj.. als: 
•'- Kramer, te Oudendijk, f 1MKK). 
l< BiMgaard, » Hoorn, » «760. 
W. Jonk, » Volendam, i 8000. 

Ooms. • Scharwoude, l 8000. 
''- Hakker, » Aveuhorn. » 8000. 
0. Bennder, » Scharwoude, l 8000. 

Meppen, » Z.-Sc har wonde, » 7W.l.y5 
'• Reek. » Schardam, - 7850. 

| Nieuwstad. " BsetB, l 7777. 
J- van Dalen, » Hoorn. 7500. 
V. Steen, » Volendam, » 7400. 

.1. Kuin. 
.1. de Gro 
gegund ; J. 

Velsen . 3 Juni : het 
600 M. iu de ritigka.le 
higekor i 18 bilj.. als: 
W. vau Noort, 
.1. Li NIS, 
.1. Schreuders, 
II .1. Meijer. 
.1. ('. Baiters.'. 
V, Ph. Bi-aiui. 
M. W. Schreuders, 
II. do W s. 
.1. de Vaal. 
P. van Staveren Dz.. 
.1. Kluns. 
II. Haring. 
II. W. de Vries. 
S. Ill 
N. de Wolf, 
L. Kok. 
M, Lussen. 
.1. Kngell.ai-I. 
gegund. 

baarden. 3 Juui: 
ling Nuaiilei 
Naaiden. VOO 

Lemmer, 

te Oostliuizcti. 
» Scharwoude, 

i Dalen, voor f6800. 

ƒ 7106. 
i 7150. 

laken eener- zandkisting lang 
au deu ZuidwijkerintMTpoldei-; 

te Velzen. 
i Amsterdam. 
« Kolhol'll, 
.1 Beverwijk. 
I Velzen. 
» Ik'verwijk. 
I Schageii. 
" Velzen, 
ii Vilikeveen. 
. Ilaarl 
. Iteverwijk. 
>i Nihhikswoiid. 
.I Sp.iai nilatn. 

Scl 
I Wijk-aan-Duin. 
i IJmniden, 
l Beverwijk. 
I l.hiiuideii. 

/ 2111(1. 
".I 111113. 

• IKSil. 
.» 1821). 
" 1744. 
.1 1700. 
" 1080. 
» 1674. 
-i 151)5. 
.. isss, 
.1 1684. 
I 15511.00 
|| 14-1'J. 
• 1398. 
I. 1375. 
i. 1375. 
• 1328. 

i 11411.20 

het houwen van loodsen in de ves-
; minste inschr. was J. D. Hut n Jr.. te 
ƒ13.147. 

I Juni: het afbreken, vervoeren eu weder
opbouwen van een Riolen, staande In den Wassenaarsche-
polder in Zuid-Holland, ten dienste vau deu veeniwlder 

Krhtcti; ingekomen 10 biljetten, als: 
te Gmotegsetj 

Ier Veer. I Sondel, 
Terwisjnd. 
Ooster/ee. 
Oldetrijiie. 
Makkiiiu. 
I Instel zee. 

A. H. Toning. 
I'Vge H. van der V 
A. T . van der Veen. 
L. S. van der .Molen. 
K. van der Zee, 
H. W. Visser, 
W. II. de liaan. 

/' 9062 
I 8600 
» 7777 
l 7437 
.i 7199 

7150 
I 6S65 
- 64114 
I. 6480 
i 6404 
* 6245 

liet oph ieke i i en weder i i i s l r . i t eu 
i kluikoi bestrating : ingek. 5 bilj.. al-

J' 2644 
i 2310 
• 2193 
.. 1878 
.1 1793 

ile Schip-

te Arnhem, 
ii Doctllicheiii. 
i. Silvolde. 

/.evenaar. 
• l«W-K.. I. 

4 Juni: l». het vernieuwei 
kunstweg van Gronituren naar Zoutkamp, 
igek. 17 bilj.. als 

0. f Phntbuaft R. Tünmcrnian, te Wanswerd 
K. vau dei- Stbaaf. » Terhorne, 
B . T . de Will i ,t D G, Grouwstra. • Oosterzee, 
geguini aau L. II. van Noonl. te Lemmer, voor 

UacNhurg. 4 J 
van -13(H) \\~- kei-
W. II. de Haan. 
D. J. ViiiketilHirg. 
ti. .1. Jaarsveld. 
M. L.nuei-s. 
II. M. Ilen'iidseii. 
gegund. 

(•reningen . 
|»ct-sti] in den 
nabij Moduin, 
II. Pastoor. 
II. K,unpen. 
B . Jansen. 
J. Veeli.lijk. 
K. Veldman. 
.1. H, Pol. 
0, Wolthuis, 
K. Hulsman. 
II. IL Smit, 
K. l i . Daiiluif. 
S. Kreiner, 
T . B K 
II. van Huis. 
L. Dekker. 
J. K. vau Dijk. 
J. Klippns. 

J. Ik'niiitiga 

te Steilinu. 

•i W.'sterwijtweril 
i. (Iberg '. 
.. Zeerijp, 
i» Sleiliim. 
.i Bedum, 
• I liiderdendatii. 
•I Bedum. 
• li, l til KI. 

' Bedum, 
l idem 
. Niokork. 
i Bedum, 

• • l MI 
> idem 
> idem 

2o. het maken van paalbeheüugeu met aardtalud 
tlaarboveii. tot hot he iNle l len vau de kaïiaalglooiingeu 
langs het i i.i.i-ol en den grintweg van de Winsumee
loopt il en vau de Maaihilizoi til tot Mensingewecr: iugek 
8 biljetten, als: 
K. Wassing. te Groningen. 
II. Ni.dand. » WarIuui, 
K. Hnisinaii. i Onder.lendaiii. 
W. It. Harkema, i Warfhnizeii, 
A. .1. Ileiitijiiga, o Itediuu. 
.1, Veeudijk. » Obergi 
.1. Klippus, » liedUlil, 
J. II. Pot, * Stediiin. 

3o. het vernieuwen van 2 vakken hoschoeiin; 
het kanaal van Groningen uaar Ik-lfzijl: ingekomen Ï6 
bilj.. als: 

te Bedum, 
>i Gioiiingeu, 
i> Be. hu ii , 
ii idem 

Wii.lum, 
u Bedum. 
» idem 
n Westerwijt wenl, 
t> Sappemeer, 
i Steduiu. 
i' Pariiisum. 
> Krewer.1, 
I Ouile-Pekela. 
w Groningen, 
i. Zeerijp. 
H Stediun. 

-Honrli . 5 Juni: hot maken van de gebouwen Voor 
eeu Stoomgemaal vau 180 paardekracht enz. aan den 
Orthensclie-Maasilijk, nabij 's-Boseh. voor de polders Vun-
der-Kvgeri en Kin|«d-en-Meerwijk; ingek. 11 liilj.. als: 

f 3160 
i 3150 
t> 3100 
l 8100 
- 3086 
i 31)00 
,i 291111 
.. 2995 
» 2980 
ii 2975 
.1 2953 
i 2950 
ii 2947 
» 2936 

2929 
i BSJM 
i 28H5 

nihil 
/' 6886 

'.. 6350 
.1 6290 
I 6250 
i) 6158 

8160 
6100 

.1. K lipluis, 
B. I I . Hai'kem.i. 
A. .1. Iton - i . 
T. Uns, 
P. Nielan.1, 
J. K. van Dijk, 
S. Kleiner, 
B. Jansen, 
II. Kan uien, 
J. II. Pot. 
J. .1. Sij.lzes, 
T . Wildcb..ei', 
F. Hazethof, 
K. Wassing, 
P. Veldman, 
II. Pastoor, 

i l.ti 

ƒ 7250 
» 7174 
• 7100 
i 7100 
i 7065 
I 6919 
i 6888 
i. 6687 
I 0678 
.. 666S 
I 6630 

6484 
.. 6367 

. 611)0 
i 6080 

W. Luiiiiueis, 
C. Meiiers, 
L. de Itooij. 's-Hage A VV. F. 

te Strijen. 
" 'lag. 

A. D. Lu 
U. Straatman, 
L. J. v. d. Sleeiihovci 
P. Vlasman. 
M. A. J. Taverne. 
J. v. il. Vlugt. 
Pb. Verliruggen, 
J. Smit VII, 

ƒ 255.K50 
225.1193 
22.1.1H M) 
220.000 
219.193 
818,186 
213. SI H) 
[97.359 
19:..si MI 
19.-U91 
L8&800 

I'. Wijeis. Tilburg 
ie Zevenbergen, 

it Lit me. 
&ƒ*>., » Amsterdaiii. 

» Ito. log r,i ven. 
» LecuwanJen, 
i Dordrecht. 
•> Waddiuksveen. 
• Sleciiwyk. 

'a-Hage. 7 Juni: het veranderen van 2 g.ileelten grint
weg in straatweg van den weg loo|M-ude door het West-
land oiiiler ile g ito Naaldwijk, en het verhnvden 
van een gedeelte tier klinker bestrating van den Hijks-
gnioten weg tie.s.1 's-Hage en de Hoornbrug; minste 
inschr. was L. den Hoedt, te Hof-vaii-IMft. voor f 14.843. 

AniNtcrdam. 7 Juni: lo. de werken ten behoeve van 
de Holl. IJzereu-siHiorvve-iiiatits, bappij begrepen in bestek 
186. ui .1 perceelen; minste inschr. wan'ii: iieiv. I W 
K.Huj. u- Weesp. voor f 1385. fuut'. 2 eu 3. L. van Putten, 
te Hilversum, resp. voor /'450 en /'1050. 

2». tie werken begrepen in bestek 187. in 3 perceelen; 
minste inschr. voor de massa was J. Sterk, te Hodein-aven 
voor ƒ 5757. B ' 

3o. de werken ijsgrcrieti in bestek 188. iu 4 iietveeleii' 
minste inschr. waren: |«erc. 1. J. van den Berg. te Sloter
dijk, voor ƒ 2 3 6 : neiv. 2, ('. van den Berg, te Noonlwij-
kerhoiit. voor /"470: perc. 3. D. van der Klauw, te Voor
scholen. VOOT ƒ1235; pSTC 4, A. (i. Vos. te Delft, voor 
ƒ 1072.50. 

AmNlerdam. 7 Juni: het driejarig underli I van 2 
watermolens, 2 overhalen met hunne jMilderhui/cn en 
annexe werken, aau de StoU-rbinnen- eu Mid.lelvelds.he 
(kfomb. imldeiN toeheilooremle. | inbegrip van 1 nieu
wen overhaal en scluieiingwerken; minste inschr. was K. 
Peteis. voor f 10.625. 

k ron ingen . 7 Juni: het uitvoeren van verfwerk aan 
de gebouwen enz. der Staiitssjworwegen op de lijnen 
llarhngeii—Nieuweschaus en H.>ige\«.|,-Groiuicen 

aantal keeren verven 
bimieii buiten 

kleuren 

0.10 0.19 0,27 0.11 0.21 0.205 0.17= 

l.^eftefK-rc. 1 2 3 1 2 8 
J. rumstra, te 
Fnineker. ƒ0.09 0.23 0.80 0.08 0 22 0 29 
3e perceel. 

.1. v. .1. Laan, 
Koiiimei zijl, 

4e en 5e perc. 
K. de Jonge, 
;Oude-Peko|a. 011 0.19* o.28* 0.20* 0.19= 0.28= 0.60 

Teerwerk met brume teer; K. de Jonge, ƒ 0.055. 
Idem met kooit •: dezelfde, ƒ0 0:1* 

ƒ 7o .49 h ' " " * ' 'K"' L '- ' A " a te " U « U » " 

So psro» 11. Wessels, te Assen, ƒ0.445. 
Sausvverk: .1. II, Kngelbart. idem. ƒ 0.05*. 
Pleisterwerk : .1. D. fast, te Leeuwarden, ƒ l . 
Witvverk: J. II. Kngelbart. ƒ0.03*; alles |ier M>. 
Mlnd-%lmrl«a. 8 Juui: lo. het makeu eener keibe

strating lang 305 M.; 2o. het maken 'r bestrating van 
klitikrilirnkk.il, lang 172' M. eu van eene lang 46'> M.: 
3o, het verbeteren van een weg lang 207 M., een en 
ander met inbegrip vau het maken vau goten, ruilen eu 
zink |Hi II en: .lo. bol ma kon van een riool, lang 43 M,: 
iugek, 3 bilj., als: 
K. Gierveld. te Wierden, ƒ 6713 
('. Eek hardt, . Almeloo, i 6695 
W. Arntz. * Milligen. I 6670 

Indien, in plaats van eene kei bestrating van het sub 1 
bedoelde werk. eeue klinkerbeslr.lting gemaakt wordt, 
is respectievelijk ingeschreven voor ƒ61305. ƒ6594 en ƒ6570. 

Leeuwarden. 8 Juni: lo. het onderhouden van den 
strooi n leidenden dam en aan hoorei i door de geul .Ie Balg 
op Ameland; minste inschr. was F. G. Scheltenia. op 
Ameland. VOOT ƒ1804. 

2o. het onderhouden van de rijzen beslag- en steen-
oeverwerken en van de directie- en urhei. leis woning op 
Ameland; minste iiis.hr. was dezelfde, VOOT ƒ 12,775. 

Voorst . 8 Juni: het verzwaren van den dijk aan het 
Gel.leis.he hoofd ouder Voorst, ter lengte van 200 M.; 
aangenomen door G. .1. Nahuys. te Zutfeu, voor ƒ228. 

Z w « H e 8 Juni: het verven der kunstwerken iu de le 
eu 3e kaïiaalsertien der Ovcrijselsche Kanaalmaatschappij ; 
minste inschr. waren : 

le sectie, I'. Schuurman, te Den Ham. voor ƒ391. 
3e ii .1. Hartman, te Kaalte, voor ƒ335. 
krabbendijke. 1) Juui: het houwen van eeue pastorie 

v.mr de Herv. gemeente, onder beheer van den bouwkun
dige A. Ie H e m , : iugek. II bilj.. als: 
A. Deiirlo». te Hillan.1. ƒ 6920 
.1. Liiideiibergh. » Wemeldinge, i 6800 
Gobi. Sterk. • Schore, » 6776 
P. Zaïulee, „ Verseke, • 6700 
L. Lat-an. » idem l 6640 
•I. Otter, > Kruiuiiigcn. » 6572 
T. (,i nep Goes. 6520 
C vau Boven, * Krabbeuilüke, 6500 
D. van Maris. „ Ka,ielle. • 6120 
P. Duinkers, » idem -> 6099 
J. vau de Snnde, » Krabhenilijke, » 5940 
gegund. 

A r i i l i e m 10 Juni: het maken van 9 dwarskribbeu 
voor <le KleeI's.-bewaard tegenover Malburgen, onder de 
gemeente Arnhem : ingek. 8 bilj.. als: 
P, E . Terwindt, te plinnenleii. ƒ 9700 
P. van 't Verlaat. Hardinksveld. •• 9518 
R. A. vau den Bergh, » Panneiden, i 8U00 
.1. II. lloviuck. i idem » 8765 
.1. II. van Hezewijk. Lobitli, » 8488 
A. Bongaat-ds, » Boimnel, » 8-122 
G. J. Mol. „ Kuilonhuig. i 7827 
IL A. Pauwen. „ Paniieiden, • 7604 

'n-llage, 8 Juni: het verrichten van eenige verande
ringen en vort u ut neringen in het paleis vau justitie te 
Amsterdam: minste inschr. was ('. J. MaksJz.. te Amster
dam, voor ƒ2080. 

tn iMerdam. 9 Juni: het verliouwen van de bomderij 
»Nooit Volmaakt ", tu den Venser,i»lder. gem. Diemen, 
oiulor beheer van den Uiiivvniee-ler A, t'. Blevs; ingek. 
15 biljetten; hoogste inschr. was .1. Vree. te Weesp. vwr 
ƒ17.542: minst,- inschr. A. (Hieho-'k. te Mijdrecht, voor 
ƒ 10.565. 

•-Huge, 9 Juni: lo. het verrichten vau de hei-stel
lingen ou vernieuwingen 1 L i n de Itijksri vier werken iu de 

-Maas. de Oudo-Maas honedeu het Ik-rongat. het Nieu 
Scheur en de Hartel, t het éénjarig onderhoud, in 2 
per. ,; per.'. I ingek. 2 bilj.. als: 
G. de Hoog, te Gorinchem, ƒ 2392 
T. de Groot, j) Giesendam, » 2106 
IM'IC. 2 ingek. 2 brij., als: 
Pb. Verhruggon. te Waddiuksveen. ƒ 14.880 
G. de Hoog, te Gorinchem. ƒ 13.360 ouder voorwaarden, 

2o. idem van eeuige werken tot noi-iualiseering van 
do Waal ouder Boss Deeivwaaid Vaiik: ingek. 
8 bilj., als: 
A. L. van Wijngaaiden. te Sliedrecht. /' 160.000 
W. P. de Vues. , Hossiun, » 133,900 
A. G. Huvskes. .i Hedel. „ 133.600 

So. h o l maken van 5 dwarskribbeu langs den linkeroever 
van de Lek ondei de gemeente Streefkerk; ingekomen 
8 bilj., als: 
l ' . van der Plas, te Hardinksveld, f 23.500 
A. Volker Lz.. « Sliednvht, » 23,500 
C Sterk Hz.. i Heitkeliiin, » 21,500 
H. van Wipi-.i.uilen. • Vianen. 20.915 
I'. (knus Jz,. .1 Ammerstol. • 20,848 
D. van der Plas, » Hardinksveld. * 20.785 
G- J. Mol. , Kuilenburg. » 20.672 
J. A. van der StRUlten, » Bergambacht. » 20.589 

Balaward, 9 Juni: de uitvoering van eenig bagger-
vyerk in de gemeente; gegund aan F. H. Peenstra, voor 
ƒ137. De walbesch.M'iing niet gegund. 

H o m m e l s , 9 Juni: het aiunvoeren van ln-t zoogen. 
h'Highout. tusschen Spaiimun en Welsrijp. eu daarvoor in 
de plaats maken van een nieuw, met eenige andere wer
keu; ingekomen 7 bilj., als: 
D. Rapper. te Witinarsum, ƒ 590. 
T. H. .louwstra. i Baard, • 644. 
lokke |{. Veeustra. « Bolsward, » 524. 
J. Dukstr*. H Welsrijp, • 623. 
W. J. Hiemingu, •> Spannum, » 469.75 
J. G. Dijkstra. i Tzum. « 458. 
J. IL Kf,iver. » Winsuin, • 448.40 

t ' trrrhl , 10 Juni: het verlioiiwen van een («reëel iu 
•Ie Loetballeuuiakerstniat; ingek. 10 bilj., als: 
J. Ktan. te utrecht, ƒ 2419 
J. G. tukkink. .» idem « 2-'t05 
G. J. vau Vloten. • idem • 2298 
K- Keeis. • idem » 21,0 
Th. van der V e r . i idem • 2130 
li. J. vau Biaren, idem - 2080 

G. A. Hooding, » idem » 2060 
A. Pukkink, » idem • 1978 
P. van Zutphen, » idem » 1943 
A. J. van Maanen, < idem •> 1892 
gegund. 

K i T E c n - i i i i / t M i m . 10 Juui: het maken en leveren van 
cell gashouder voor do geiueontegasl'abriek; minste in
schrijver was .1,. lirma Asselbergs. aldaar. VOOT ƒ9610. 

Utrecht, 10 Juui: het versterken eu vernieuwen van 
eeu gedeelte van den ijzeren bovenbouw der spiorwegliriig 
over den Usel te Westervoort; minste inschr. was de 
Giite-Hollhiingshiitte Actienverein lïir Berghau mi.l Hut-
teiibetrieli, te OlM-rliaiisen II, voor ƒ105,808. 

Zul Ten, 11 Juui: de verbouw van eeu huis in de 
Laarstraat ouder beheer van den architect D. hijsen; 
ingek. 6 bilj.. als ; 
L. lOefiiian. tc Zut ren. ƒ 5281. 
,1. B Hamer. » idem » 5190. 
G. .1. Grnoters, • idem i 4849. 
H. Langenberg Wz., i idem i 4"34,50 
Qebr. Landeweenl, I idem 'i 4710.50 
L. Nijlaud, n idem „ 40'jj. 

'a-llage, U Juui: hé t tweejarig onderhoud, met het 
doen van heistellingen aau het RijkspOSlkantoor te Delft: 
minste inschr. was (', .1. llannsen. te Delft, voor ƒ 1672. 

lit i ui-veld , 11 Juni: de lmuw eener school en her
stelling uan de onderwijze is wou ing te Ganlereii; ingek. 
7 bilj.. uls: 
G. Radsteak. te Apeldoorn. ƒ 13.763 
A. v. tl. Fliert » Barneveld, » 12.900 
II. dc Boer, * idem I 12.888 
II. Muiw, ii Apeldoorn, » 12,779 
W. van Dijk, » Hanlerwijk, • 12,610 
ti. Visch, • idem • 12,238 
A. Gaasbeek, i Putten, • 12,233 

Amsterdam. De werken, bet rellende den houw van 
een school met directeurswoning aau de Stadhouderskade, 
zijn gegund aan A. Paaiis, te Amsterdam, voor ƒ58,000 
en die lietndl'ende hot herstellen, invoegen, stukadoren eu 
afwerken der l i . K. kerk te lk>venkurs|>el aau II. B. 
Hendriks, te Oss, voor ƒ12,500. — Heide worden uitge
roerd ouder beheer van den bouwmeester A. C. Uleys, tc 
Amsterdam. 

Vervolg der Berichten en Mededeelingen. 
B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. Door den Qouvenumr-Generaal 
van Nederlandsch Oost-Indi€ zijn de volgende be
schikkingen genomen: 

verleend: een tweejarig verlof naar Europa, we
gens ziekte, aan den opzichter l e klasse bij den 
Watei-slaat enz. L . vau der Tas; 

henoemd: bij het Kadaster, tot landmeter 2e 
klasse de ambtenaar op nonactiviteit D. Berkhout, 
onlangs van verlof teruggekeerd, en P. J. U. Mod
derman, R. Suringa, S. A . Spaarwatcr en E . Ver-
stijnen, allen daartoe gesteld ter beschikking van 
den Gouverneur-Generaal. 

— De Regeerhig heeft hare antwoorden ingezon
den over bet ontwerp tot aanleg van eenig kanaal-
verbindingen in Groningen, Drente en Overijssl cn 
do verbetering van den binnejilandscheii water-staat 
iu Friesland. Het was haar aangenaam te verne
men, dat de door haar gevolgde weg hij tie meeste 
leden instemming heeft gevonden. Zij geeft een 
overzicht omtrent hetgeen door haar is voorbereid. 
Het onderzoek der ontwerpen van den verbeterden 
waterweg van Amsterdam naar den Rijn is zoover 
gevorderd, dat vermoedelijk in deze zitting daarom
trent een voorstel zal kunnen worden ingediend. 
Voor verbetering van het Mcppelerdiep zal weldra 
een onteigenirigs-wet worden toegestaan. De water
weg Amsterdam—Rotterdam zal in de Jiili-vergade-
ring der Pi-ovinciale Staten van Zuid-Holland waar
schijnlijk worden behandeld. Het overleg over 
verbetering van de scheepvaart kanalen in Groningen 
in nog niel geheel afgeloo|>eir. Omtrent op te riehteu 
Vraterschappen voor verbetering van den Oude-IJsel 
cn de Ret kei zullen in de zomervergadering der 
Staten van Gelderland besluiten kunnen worden ge
nomen. Tot verbetering van den waterstaat in bet 
noordoostelijk gedeelte van Noord-Brabant is overleg 
met het gewestelijk bestuur aanhangig. Het voor
nemen is, in ile buitengewone uitgaven zoo noodig 
door goldleening te voorzien. Verbetering der rivieren, 
waardoor ook gevaar voor overstroomingen moet 
verminderen, blijft eeu voordurendesorg der Regeering. 

— In de algemeene vergadering der Vereeniging 
van en voor Industriëlen is behalve eenige andere 
punten. met name den waterweg van Rottenlam 
naar zee, de vraag behandeld, of het geheim van 
de rijkstelegraaf genoegzaam was gewaarborgd. De 
heer Jansma van tier Ploeg beweerde het tegendeel 
en tuur aanleiding van zijne rede spi-.ik de Verga
dering den wenscb ui t , dat de uitvinding van den 
heer J . v. d. P . in toepassing kunne worden ge
bracht, daar deze, hoezeer meer toevallig dan op
zettelijk, de eigenschap bezit, dat geen telephoon 
de aan de telegraaf toevertrouwde geheimen kan 

opvangen, veelmin verraden, wat ongetwijfeld met 
het Morse-stelsel wel het geval is. 

— Blijkens dc opgaven in het jaarverslag van 
den hoofd ingenieur voor het stoomwezen bedroeg het 
aantal Stoomketels hieitelainle op 31 December 
1878 57SS, geplaatst iu 27-12 fabrieken en water-
gemalen, 871 zeestoonischejien en stoombooteii, en 
841 loeomobilen. In deze opgaaf zijn niet begrepen 
de stoomketels der locomotieven hij de spooivvegdicu-
sten iu gebruik. 

De uitbreiding, welke de toepassing van den stoom 
in de laatste vijfjaren heeft ondergaan, blijkt uit 
de volgende cijfers; 

Aardal stoomketels op 31 December 1875 4385 
• • s » i 1876 4C91 
» B B P & 1877 5075 
» » » » » 1878 5396 
» * u i • 1879 5738 

In tien loop van het jaar 1879 zijn door de amb
tenaren van het stoomwezen 13,713 insjiectien ver
richt. 

Twee ongevallen kwamen in dit jaar ter kennis 
van het toeziend personeel. Op den Weten October 
is een der ketels in de Gaslelsche beetworte[suiker
fabriek te Stampersgut gesprongen , vermoedelijk ten-
gevolge der slechte quaUteit van het ijzer, in ver
bant! met eene ongeschikte inmetsel ing. Voorts heeft 
op 15 December eene ontploffing van den stoomke
tel in de stoomboot Dordrecht III plaats gehad. 
De oorzaak daarvan is onbekend. Persoonlijke let-
selen kwamen bij beide ongevallen niet voor. 

Rotterdam. De achtste algemeene vergadering 
van de Vereeniging van gaslabri kanten in Nederland 
zal gehouden worden den 29 en 30 Juni a. s. te 
Fijenoord. Belangrijke mededeelingen ziju voor die 
vergiuleiing toegezegd omtrent resultaten, verkregen 
met generatorovens en met de bereiding van salmi-
akgeeet, omtrent gs>skrechtemacbinee, het sJbo-car-
bon-licht, Filer's zei font stekers voor stniatlantaarns, 
den invloed van het zoolang mogelijk laten samen
gaan van gas en teer, enz. enz. Naast vele pun
ten van geheel gas-technischen aard zal ook de vraag 
worden behandeld, of me:i de oprichting verlangt 
van een periodiek tijdschrift, handelende over gas-
verlichting, tevens orgaan der Vereeniging. Het Be
stuur wenscht dit denkbeeld te ondersteunen cn heelt 
daarom besloten, ter betere beoanavettng van de 
wijze, waarop zulk een tijdschrift zou kunnen wor
den ingericht, een proefrMmmer daarvan vóór de 
algemeene vergadering aan de leden toe te zenden. 
Behalve aan de eerst onlangs nieuwgebouwde gas
fabriek te Fijenoord, zal door de vergaderde leden 
ook een bezoek gebracht worden aan de nieuwe 
Hotterdumsche gaslahriek, waartoe zij door de di
rectie zijn uitgenoodigd en welke uitnoodiging met 
ingenomenheid is ontvangen en aangenomen. 

— Volgens tie Meutes Bottcrdamsche Courant 
berust de geraamde som van 29 a ,'til millioen voor 
do voltooiing van den Rotterdamse hen waterweg op 
geen enkelen wezenlijken grond eu zijn er nog geen 
berekeningen gemaakt. 

— Eenige heeren hebben zich per adres tot den 
Gemeenteraad gewend niet versoek, dut de gemeente 
hun tot wederopzegging een terrein van ongeveer 
4000 vierkante meter in gebruik geve tot inrichting 
van een openbaren sjieeliuin. Ook is bij den Raad 
een verzoek ingekomen vuu de heeren Vau der Loo 

http://coxuhee.de
file:///ardsw
http://Vilvo.irds.he
http://vanjfes-.it
http://llo.ii--
file:///iii-irnl.un
http://lk-velsshiis.be
http://vers.hillen.le
http://Sta.lhouder-ska.le
http://Mid.lelvelds.he
http://klitikrilirnkk.il
http://klinkerbeslr.lt
http://iiis.hr
http://Gel.leis.he


D E O P M E R K E R — Zaterdag 12 Juni 1880. 

en Bcrten c. s. om concessie tot het aanleggen van een 
stoomtram van Rotterdam naar Ovei-schie, Delft enz. 

U t r e c h t . Met 1 Juli wordt de heer S. E . Haagsrua, 
adjunct-ingenieur-werktuigkundige aan het centraal
bureau der Exploitntien iaat schappij tc Utrecht, tijde
lijk overgeplaatst naar de centrale werkplaats te 
Zwolle. 

'B-Hertogenboach. Door den heer J . van Has
selt , te Rotterdam, is met eeuige anderen concessie 
aangevraagd voor den aanleg van een tramweg tot 
vervoer van passagiers en goederen van deze stad 
langs Berlicum, Heeswijk cn Dinther naar Veghel. 

G r o n i n g e n . Het programma van dc 103de a l 
gemeene vergadering, het congres cn den wedstrijd 
der Nederlandsche Maatschappij ter bevordering vnn 
Nijverheid, te Groningen, van den lSden tot den 
16den Juli a. s., is in druk verschenen. Eenige 
muziekuitvoeringen, eene harddraverij met paard en 
sjees en een feestmaal zijn in het programma op
genomen. 

— De directie van het paardenspoor heeft bij 
onderhandsche inschrijving den bouw van de stallen 
en de remise gegund aan den heer P. II. Dopheide, 
aannemer te dezer stede. Heide gebouwen, geheel 
van steen en ijzer, moeten volgens 'tgesloten con
tract met uit". Juli gereed zijn en komen op ves-
tinggronden buiten de voormalige Ebbiugejiuort te 
staan. 

Deventer. De Gemeenteraad stelde hij het be
sluit der voorloopige deelneming in het waarborg-
kapitaal voor den Veluwschcn locaalspoorweg de 
volgende voorwaarden: l o . dat de gemeente nimmer 
meer zal behoeven te storten dan 10 p C t , tenzij 
deze meerdere stortingen uitsluitend besteed worden 
voor den aanleg van de lijn Apeldoorn—Deventer— 
Almeloo; 2o.dat met den aanleg van geen der lijnen 
mag worden begonnen, waarvoor niet de noodige 
subsidie is verzekerd, en :io. dat de Raad zich uit
drukkelijk de bekrachtiging dezer voorloopige toezeg
ging voorbehoudt, nadat de definitieve statuten de 
goedkeuring van den Raad zullen hebben erlangd. 

V l i s s i n g e n . Dc Gemeenteraad heeft met 0 te
gen 8 stemmen in beginsel besloten tot het verkoo
pen der gemeentelijke gasfabriek aan een te Londen 
gevestigde Maatschappij, die haar verder esploitce-
ren zal. In de laatste jaren heeft het nadeelig saldo 
der exploitatie van de fabriek ruim f 4000 bedra
gen , welk verlies alleen gedekt werd door dc ge
meente 11 h 12,000 gulden voor de publieke ver
lichting te laten betalen. De fabriek is bezwaart] 
met een schuldenlast van / 148,000 en voor nood
zakelijke vernieuwing en verbetering moet ruim een 
tun worden besteed. Door nu de fabriek te verkoo
pen tegen f 108,000, kan de leeniug tenlaste van 
de fabriek geheel worden ingetrokken en blijft van 
de koopsom ƒ 8 1 , 0 0 0 over. Zou dit voorbeeld gecue 
navolging vinden bij nnderc gemeenten, waar men 
meer en meer tot de overtuiging komt, dat er, be
halve goede w i l , ook zaakkennis noodig is om cenc 
fabriek te bcheeren? In vele gemeenten toch wordt 
de Directeur beschouwd als de uitvoerder der beve
len van de Commissie, die de Raad uit zijn midden 
benoemt cn in negen van de tien gevallen niets van 
gasfabrikage verstaat. 

Doetinchem. Dc Raad besloot in zijne verga
dering van 7 dezer een subsidie van f 10,000 te 
verleeneu voor de bevaarbaarmaking van tien Outle-
IJssel; het adres der burgerij, waarin verzocht werd 
voor een zoodanig bedrag ten behoeve van dil duel 
in te schrijven, dat de uitvoering verzekerd zou zijn, 
was door meer dan de helft der in tien hoofdelijken 
omslag aangeslagenen onderteekend, waarbij die aan-
geslagcnen zich in het belang dezer zoo gewenschte 
zaak hemd verklaarden, verhooging van omslag te 
betalen. Voorwaar een voorbeeld, dat navolging 
verdient. 

Later werd in eene vergadering van industrieelen 
en neringdoenden erop gewezen, tlat tie bevaarbaar-
making voor Doetinchem een levenstpiaestic was en 
dat deze schoone streek bij de verwezenlijking van 
het plan uiet meer deu naam van »Achterhoek" zuii 
dragen. Staande de vergadering werd voor ruim 
/ 0OO0 aan vrijwillige bijdragen geteekend. 

Bolsward. Voor de betrekking van directeur 
der gasfabriek hebben zich 31 sollicitanten aange
meld. 

Correspondentie. 
Aan J. B. J. tc G. Te laat ontvangen voor dit 

nummer. 

Advertentien. 
Tngenieur V A N DER K U N te Venlo vraagt, om 
I spoedig in dienst te treden, een O P Z I G T E R . 

_|_ om dagelijksch toezigt te houden bij het maken 
van een jKunjigebouwtje met waterleiding ten be
hoeve van het station Iioermond, 

Maatschappij tot Exploitatie vanT 
Staatsspoorwegen. 

A a n b e s t e d i n g . 
Op Dinsdag den 22»"" Junij 1880, des namiddags 

ten 2 ure, aan het Centraalbureau der Maatschappij 
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen bij de Moreelse 
Laan te Utrecht, van: 

Bestek n°. 267. 
Het verrlgten van Herbestratingen, op 

het station Enschedé. 
De besteding geschiedt hij enkele inschrijving, 

volgens Jj 22 van het bestek. 
Het bestek ligt van den IH"> Junij 1880 ter lezing 

aau het Centi aal bureau hij tie Monetae Laan en aan 
het bureau van deu Sectie-Ingenieur te Zutphen 
en is op franco aanvraag op gemelde plaatsen te 
Ixrkoiiien. 

Inlichtingen wonlen gegeven door «len Sectic In
genieur voornoemd. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden den 
15"". Junij 1880. 

Utrecht, den 8-"" Junij 1880. 

MAATSCHAPPIJ 
TOT 

B E l O I W t i K I N G D E K J W U W k U X S T . 

H E T B E S T U U R heeft de eer ter kennis te 
brengen van belanghebbenden, dat de Ontwerpen op 
dc PRIJSVRAGEN, in 1878 uitgeschreven, zijn 
gesteld in handen van eene Commissie ter beoonlee-
l ing , bestaande uit dc Benen H . \ V . V E T H , C. 
V E R M E Y S , E . G U G E L , J . II. L E U M A X en N . 
R E D E K E R BISDOM. Naar aanleiding van hel rap
port dier Commissie wonlt medegedeeld, dat alleen 
tie navolgende beluoiihigeii zijn toegekend, als van 

tie le Prijsvraag: 
het Ontwerp gemerkt XlXe Siècle ten volle 

bekroond met ƒ800 en bet Getuigschrift der Maat
schappij , vervaardiger tie Heer II. E V E R S , tijdelijk 
tc Brussel; 

hei Ontwerp gemerkt Eos eene Premie van /"100 
en het Getuigschrift der Maatschappij, vervaardiger 
dc Heer VV. J . V U Y K , te Amsterdam; 

het Ontwerp gemerkt Verscheidenheid en 
Overeenstemming eene Premie van / 7 5 en het 
Getuigschrift tier Maatschappij, vei-vaardiger de Heer 
E. G . A . P O L , te Rotterdam; 

van tie 3e Prijsvraag: 
het Ontwerp gemerkt Leerzaam eene Premie 

van / 25 cn het Getuigschrift tier Maatschappij, 
vervaardiger de Heer F . W . IIESSE, te Amsterdam. 

De tasenders der Overige Ontwerpen gelieven hunne 
stukken binnen 14 dagen te laten terughalen bij «le 
Hoeren L . V A N B A K K E N ES ft C" . , Roekhande-
laars, Heereiigracht bij tie Wol venstraat 2 7 0 , te 
Amstenlam, tegen opgaaf van het kennelijk teeken 
hunner naambriefjes. 

Namens het Bestuur, 
Amsterdam, C . M U I J S K E N , Foorzilter. 

9 J u n i 1880. T. S A N D E R S , Secretaris. 

AANBESTEDING. 
De Architect IJ. B I J V O E T S Gz., te Amsterdam, 

zal namens zijn principaal op 24 .hun a. s. ties 
tnidtlags ten 12 ure, iu het Hotel de Oude Graaf 
in de Kalvers!raat, aanbesteden: 

Het bouwen van vier Heerenhuizen op 
een terrein gelegen aan de Stadhou
derskade tusschen de Vondelstraat 
en Vondelkade. 

Het bestek en «Ie teekeningen liggen ter visie in 
voornoemd Hotel, de bestekken zijn a ƒ 1 . — per 
exemplaar verkrijgbaar bij G E B R O E D E R S K O S T E R , 
Leliegracht, Amsterdam, 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Donderdag den 17*" Junij 1880 , te namid

dags ten 2 ure, aan het Coiitraulbureuu der Maat
schappij tot Exploitatie van St aal sspoor wegen bij tie 
Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n°. 200. 
Het herstellen van bestratingen en van 

perronmuren op verschillende sta
tions der spoorwegen van Harlingen 
naar Nieuweschans en van Meppel 
naar Groningen 

Dc besteding geschiedt bij enkele inschrijving, vol
gens J} 30 van het bestek. 

Het bestek ligt van tien 3 d e B Junij 1880 ter 
lezing aan hel Centraalbureau bij de Moreelse Laan 
en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur tc Gro
ningen en is op franco aanvraag op gemelde plaat
sen te bekomen. 

Inlichtingen wonlen gegeven door tien Sectie-Inge
nieur voornoemd. 

Utrecht, den 2 d '» Junij 1880. 

Aanbesteding 
op Vrijdag 25 Juni 1880 , des middags 2 uur, in 
de Nieuwe Stadsherberg te Zwolle, van 

het bouwen van twaalf Woonhuizen 
op een terrein, gelegen langs het Weezenlaud, aan 
de Scboenkuipenbrug te Zwolle. 

Teekeningen en bestek zullen van af Dinsdag 15 
Juni e. k. in genoemd lokaal en in het Café BIR-
K E N H A U E R , le Deventer, ter inzage liggen, terwijl 
alsdan de gedrukte bestekken op franco aanvrage a 
50 cents per exemplaar te verkrijgen zullen zijn bij 
de Architekten W . en F. C. KOCH te Zwolle. 

Aanwijzing in loco Maandag 21 Juni e. k. en op 
den dag der anulicstediug, telkens tics voormiddags 
elf uur. 

Maatschappij tot exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
(Voor rekening wan den Staat.) 

Op Dingsdag tien W * « Jiuiij 1880, des na
middags ten 2 ore, aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatssjioorwegen 
bij de Mureelse Laan Ie Utrecht, van: 

Bestek n°. 205. 
Het maken van een pompgebouwtje 

met waterleiding ten behoeve van 
het station Roermond. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens !j 55 van bel Bestek. 

Het Bestek ligt van «len 7 ' " Junij 1880 ter 
lezing aau het Centraalbureau bij de Moreelse Laan 
en aan het bureau vanden Sec tie-Ingenieur tc Venlo 
en is tip franco aanvraag op gemelde plaatsen le 
bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Sectie-Inge
nieur voornoemd. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden deu 
1 5 d " Junij 1880. 

Utrecht, den 0 J « Junij 1880. 

FABRIEK DE HOLLANDSCHE IJSSEl 
H E J O \ i m I E & C « . I 

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 ilen kortst mogelijken tijd alle soorten van S t o o m b a g g e r m o l c n e in hou 
ijzerconstruc-tir, volgens oigou systeem, gesehikt voor elke diept, en opbrengst van 1311 lot 2000 U' Z 
werkdag, en verdei' 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 T e ^ c 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 o g o o n . t r a o t l ï 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 ? 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

VAL IDE TRAVERS, 
geelt berigt dat door haar tot eenige A O E N T E N m o r t 

'. A - v e r k o o p van ASPHALT in brooden «ijn aangesteld: 

F O L K E R S & C". te Amsterdam, 
door wie nok tot liet leggen van vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders n o r geheel Ntdn. 

land aanga ten op o l i j k e voorwaarden als aan de Fabriek, Bettweg N * . 3, te Amsterdam. 
De Directeur W. P. WALSH. 

" len eervol ontslagen Officier zag zirh gaarne lie. 
Inst met liet teekenen van Kaarten, Pro
jecten, Plans etc. Hij zonde ook niet on

genegen zijn zich als vast Teekenaar l>ij bet een 
of ander werk te \ o i binden. Adres , niet brieven , 
onder N - . 3 8 5 1 , hij den Boekhandelaar V A N T 
H A A I T , te Gravcnhaije. 

A a n b e s t e d i n g , 
De BURGEMEESTER der gemeente ARNHEM zal 

Dinsdag 15 Juni « D O . des namiddag. I uur, in 
liet o|ienl»aar ten ilemeeiitelniize aanbesteden: 

Het veranderen van de Gasleidingen 
enz. in de Hoogere Burgerschool. 

De levering van BRANDSTOFFEN 
(turf en blokken) ten behoeve van 
Scholen en andere Gemeentegebou
wen, in vier perceelen. 

Bestekken tegen lietaling ter Secretarie verkrijgbaar. 

Openbare Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der ge

meente AMSTERDAM zullen op Maandag 21 
Juni 1880, te 12 uren des middags, up het [land
huis in het openbaar bij enkele inschrijving doen 
AANBESTEDEN: 

Het bouwen van een Brandweerpost 
en Hulpbureau van Politie, in de 
Ferdinand • Bolstraat. 

De voorwaarden «lezer Aanbesteding, mat bijbe
hoorende Teekening, zijn uitsluitend te verkrijgen ter 
Drukkerij der Gemeente tegen belaling van ƒ 1.50. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen wonlen ten 
Kantore van den Stads-Architect op het Raadhuis, 
Kamer N°. 1 0 1 , ties ochtends van 10—12 ureu. 

Burgemeester en Wethouders voorn., 
Amster dam, BERGSMA, Wethouder. 

5 Juni 1880. Dc Secretaris 
DE N E U F V I L L E . 

H. & J. SUYVER. 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

de Hollandtehe 'Ë'uhi, 
Bikkerstraat 20 en 22, te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S van alle ln-kende ty|icn 
en reparatién aan bsrtaande K E T K I . S worden in 
den kortst mogelijken lijd geleverd en uitgevoerd. 

B. HOLSBOER, te Arnhem. 
l f t t t * . Z i l v e r e n M e d a i l l e v o o r W n t c r -

I » M N - I n * , r i i i n r . i t r i i . 
1 * 7 0 . H o o g M t e o i i d e r M r h r i d i i t K v o o r W a 

t e r p a » - e n H o e k i n e e t - l i i M t r u m e n t e n . 
Voorts: E Q U E R R E S , B A K E N S , M E E T K E T T 1 N -

O E N , P A S S E R D O O Z E N , enz. enz. 

Prijsopgave gevraagd van T W E E T E L E 
GRAAFDRADEN m. t TOEBEHOOR E N , 
langs cenc baan van 05 Kilometer. 

Adres de Heeren J . C. V A N H A T T U M cn C ° . , 
Verwar straat, '« Hertogenbosch, waar de noodige 
inlichtingen lc verkrijgen rijn. 

Mozaik Tegels voor Viseren 
in K E U 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 , ara. ,almede B E K L E E D I N G 
van H O R E N , T E G E L S voor B L O E M B A K K E N en 
PANEELWERK enz. 

U i t s l u i t e n d A < ; o i i t s c l i a p v a n S a * * C ° . 
v o o r N e d e r l a n d c n d e s z e l f s k o l o n i ë n 

G r . s T . O O R , 
Firma A NT. DE WILD, 

Scfiteprnojttrihaoen .V". 0*2 en Jufferstraat N». 56. 
R O T T E R D A M . 

GAS-ZUIVERING 
door het gehruik van ijzer-oxyde, geleverd di . ir de 
Gas Purification and Chemical C Limited London. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nedsrland 
en Oost-lndië 

W . H o v e n on Z o o n , Rotterdam, 
hij wien bijzonderheden en |irijsojigr.ven verkrijg
baar / i jn . 

linze Machines worden gebruikt doorde Ueeraj 
IIKIIICKS & l i E L D E N S te Dralen: V A N Blft 
W E D D E N & DE K R l ' V E E le Xijmegen en ,1 
de Société anonyme des Tuilcrics d'Echl. 

1° PRIIS l1'1"1'11'" Mwlailli'i l ' PRIK 
Tentoonstelling P a r i ] , 1878 1 * » w " 

Houlet Frcrcs , Lacro ix &. C 
Machir.o-Facrikar.tcn 

28 rue des Ecluses St.-Mnrtin 
• • A l t M M . 

Volledige inrichtingen van Fabrieken voor alie 
sooi-ten van porcelain en aardewerk. Meer lian 
duizend dezer machines zijn zoowel in r'i-.uiknjk 
als in het Buitenland in werking. 

Dc ïi-ïlliisln-cnli- t'alalnuus wordt op flwn 
a.nivraict' Irant-o toi'üiv.oiiili-ii, 

LOUIS GOFFIN & CIE, 
R U E D A B T O I 8 l o . 

L U I K . 
Eigenaars en exploitanten van H A R D S T E E N -

van KE1JENGI10EVEN. 

f A R K E T V L O E R E N 
en vei— i a a s d e g e f i g u r e e r d e Te-

g e l a , v o o r H u r e n e n D e c o r a t i e . 
DE L I N T & Q»., Haringvliet 7, Botterdam. 

Al^'OllKMMl 1 >OpOt 
D E R 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 

S1\IIA(X, TE KLIliMIS KitWKI.IJh 
Z I L V E R E N ' MEI1A1LLE 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 PARUS. 
Teokeiimgeii en Prijscourant /ijn te bevragen l'ii 

J . J . S A N D , Wijnhaven 7Ü Botterdam, a lwaar»! 
verkrijgbaar: Verschillende soorten van goodkiM' 
T E G E L S eu TROTTOIRSTEENEN (gaan 
Surregueinuiüs). 

Wijnstraat Rotterdam. 
ROIIEV & r o . M I ' S V E R T I C A L E STOOM 

MACHINES mei „f nader STOOMKETEL • 
steels voorradig. 

Wij gaianileeren deze, als zijnde de lieste iu hun"'1 

soort, tegen eoneiiri-ceivnde prijzen. 
Geïllustreerde prijscourant ieor.lt op aancraO'i 

tneueznndcn. 

Gedrukt bij l l . W . van der Wie l Sc C". te Arnhem. 

Vijftiende Jaargang. N". 25. Zaterdag 10 Juni 1880. 

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 . 
Het Weekblad verschijnt des Zaterdags. 

Het nbuii'iciurnt Imilrnagt TOOT liet binnenland flM per 8 iiiaiuitlcii 01 
wel bij vouniitui-Uiliiii: S N fwUee per juar. 
intlii-iflliii . 15 ceiit. 

Af/iuidirlijke utuiuiiers bij vuur-

Alle stukken en advertentien te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentien uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Ai! verte II tic n vim 
iilsatsiiiliiiln «'ii 10 i 
ti iiiitii'l ~') l'l'llt |" r 

ƒ L — . daarboven 10 cent roor eiken rrtrel 
II l)i'wijiiioniiiii:r. Aclvcrteuticii Vuur bet bui -

SIMPLON O F MONT-BLANO? 
(Vervolg en slot van iV u . 24.) 

Vergelijkende studie van de twee lijnen Collon-
g e — S i m f d o n — M i l a a n en Collonge—Mont-Blanc— 
Waan. Ik neem als uiterste punten Milaan cn Col-
(ünge, omdat, aan den eenen kant, eerstgenoemde 
-tad het vooi'naamste snijpunt der Italiaanschc ijzeren 
banen is en blijven zal. Milaan i s , na Napels, de 
peest bevolkte stad van het Italiaanse!» mbiereUand, 
en daar verdoelen zich de twee grooU- lijnen, be
stemd voor tien handel met het Oosten, tlie naar 
Odessa en Konstaulinopel, voor het gewichtig ver
voer van granen, petroleum, wijnen, olie, wollen 
en zijden stoffen en verscheidene andere artikelen , 
en the naar Briudisi, bet middelpunt «lor vaart op 
Syrm, Egypte en lndii ' . 

Aan den anderen kant is de brug van Collonge, 
over de Rhóne, bij liellegartle, het on vermijt) el ijk 
défilé , het verplichte punt van aankomst voor het ge
heele vervoer, zoo van [wonen als goederen, die uit 
Frankrijk , België en Engeland langs een internati
onalen spoorweg door bet dal van de Arve, den 
Ment-lilanc cn het «lal van Aosta soudeo aankomen. 

Om het nut van twee verschillende ijzeren banen 
ttsachen Collonge en Milaan le vergelijken uit het 
oogpunt der vervoerkosten en der gemiddelde snel
heden, waarmede de treinen ze zouden kunnen door-
loopen, is het niet voldoende haar lengte te kennen 
op een plan. Men moet rekening houden niet de 
klimmingen en dalingen en haren hellingehoek 
kennen, en daarvoor is het nootlig de maxima-hoog
ten te vergelijken, die de treinen tusschen naar 
uiteinden moeten bestijgen. 

Het is voor leder duidelijk, dat , hoe grooter 
deze te overwinnen hoogte i s , des te sterker het 
gei II uitlekte der hellingen zijn z a l , vooral, zoo deze 
wedijverende lijnen weinig dalingen en legeuhelliu-
gen hebben. 

Dit dc theorie weet men , dut op ecu ijzeren baan 
in «le vlakte de trekkracht voor goede snelheden 
pi-lijk is aan ongeveer tien duizoiidsteti van het 
brulo-gewicbt vun den geheelen trein, vermenigvul
digd met den te doorloojien weg, en dat «leze arbeid 
niet een tiende vermoeider, roor eiken meter ver
hooging jier kilometer. Dus kan men niet ontsnap
pen aan deze wet, dat elke te bestijgen uitloofier 
of contrefort of dwarsrib een vermeerdering van 
kosten na zich slee fit, zoowel als een aanzienlijke 
vermindering van snelheid , en dat de sterke da
lingen zelven een oorzaak van vertraging zijn. 

Hoe hooger «Ie dwarsrib i s , des te grooter zal het 
verlies van snelheid eu van nuttigen arbeid zijn, en 
men zal weinig winnen bij het Hauwer maken van 
tie stijging door de hellende baan langer te makeu, 
omdat het verlies van arbeid zeil toeneemt in reilen 
tan de lengte van de te doorloopeii klimming. Eene 
verlenging van «le opgaande helling heeft ten gevolge, 
«lat het nuttig gewicht aan reizigers en goederen, 
waarmede de trein bezwaard kan woitlen, niet on
matig verminden! wonlt, Daaruit volgt, «lat «le na
deelige uitwerking van «le te bestijgen hoogten kan 
worden gelijkgesteld met een vermeerdering van te 
iluorloojieii lengte, en dat «leze vermeerdering te 
grooter zal zijn, naarmate dc berg of heuvel hooger 
H , Bovendien moet men ook zekeren coefficient of 
iifmeerdering aannemen voor «Ie eenigssins snelle 

dalingen, omdat elke sterke daling eene »erminde-
ring van snelheid vordert, in vergelijking met die, 
welke men zich zonder gevaar in do vlakte zou kun
nen veroorloven. 

Door toepassing vau dtve beginselen op tie twee 
tract's verkrijgt men voor de lijn over den Mont-
Blanc een afstand in de vlakte van 4 i 7 k ' 1 8 2 0 en 
vuur die over den Siniplon 4 l 7 k i l S ( i 7 . Het verschil 
tan voonleele van de Simploii-lijn is dus, te rekenen 
vau Collonge, in ronde cijfers, minstens dertig ki
lometer. Dit verschil zal blijven, wat ook de toe
komstige, in Frankrijk te verwezenlijken verbeterin
gen zijn om Bellegarde of Collonge te bei eiken langs 
meer lechtstreeksehe wegen. 

Voor de geheele streek Chablais is «lil voordeel 
«Ier Siiuplon-lijn nog grooter. Voor Thoiion is het 
verschil 90 K . M . , voor Evian (ten oosten van Thoiion, 
ook aan het meer van Genève of Leman) 113, en 
dit verschil zou nog sterker z i jn , zoo wij rekening 
hadden gehouden met den coefliciënt voor de lijn 
Aosla-lviea, waar «lo treinen een verschil in peil 
van ."Iu1"» mieter zouden hebben le herstellen. 

Welke zouden dan «le departementen of sleden van 
Frankrijk zi jn, die eenig belang konden hebben bij 
de boring van een tunnel onder den Moot-Blanc, 
het dal der AUee Blanche en den Mont-Chélif, om 
bet dal «Ier DoirS le bereiken voor een niiiiiiuum-
1'iijs van 80 l o l 85 millioen francs, die deze tunnel 
onverinijilelijk zou kosten? Men kan slechts noemen: 
Chines. Sallanches en Cbamonix, steden waarvan de 
volkrijkste 2300 Inwoners telt, en dat nog wel , 
ingeval die «teilen ontevreden weren met den buurt
spoorweg. dien zij spoedig zullen bezitten. Oecn 
Franseh departement, welk ook, kan verlangen, dat 
uan dezen lungeren doorgang onder den Mont-Blanc 

de voorkeur gegeven worde boven «len veel kortoren 
door den Simplon. 

Het geldt OU niet alleen de vraag van een wei
nig meer of minder, het gebit VOOT het geheele 
vervoer, loowel van personen als goederen, van meer 
dan het derdedeel van Frankrijk, de vraag: T E ZIJN 
OI-' NIKT TK Z I J N , t egenow die wedijverende baan 
van den SL-Ootbard, die binnen drie jaren geopend 
zal wonlen, en die alteen voordeel zou trekken van 
dat ongerijmde, anheilzwangere denkbeeld, een 
rechts!reeksch tracé met laag peil t<- laten varen 
voor een om u-eg met hoog peil. 

Over de geheele Siinplon-lijn blijven nog slechts 86 
kilometer te voltooien over, waarvan tie uitvoering 
tie lur ing van de tunnel moet voorafgaan. Deze HG 
kilometer zijn voor ecu groot deel reeds bestudeerd, 
liet eenige moeilijke gedeelte, van dc tunnel lot 
Domo (Domo d'Ossola), wordt bestudeerd op de schaal 
van een duizendste. 

Slotsom: Op deze Simplou-lijn zijn meer dan 
tu-ee derden (zonder de tunnel te rekenen) voltooid 
of zullen voltooid zijn in het volgende jaar. 

Op de Moni-Blaucli jn tot Milaan is slechts de 
helft voltooid, en nl tie studiën tusschen Sallanches 
en Aosta moeten geheel verricht worden oji de schaal 
van een duizendste. Dit is een arbeid «lie bijna een 
jaar zou vereischen, en het zou onmogeÜjk wezen 
eenig ontwerp vau waarde op te maken vóórdat hij 
ware afgeloopen. 

Zeer ernstige bezwaren ontstaan voor dc-zen omweg 
uit «le vele moraines. Het is niet alleen om eenige 
kilometers te besuren, dat de reizigers en hel goe
derenvervoer aan de Simplon lijn «Ie voorkeur tonden 
moeten geven; het is vooral, omdat zij te allen tijde 
een beteren weg voor tie groote sntdhetlen en het 
goedkooper vervoer zal opleveren; voordeelen, «lie 
inzonderheid ontstaan uit het peüverschil van 350 H . 
(Men (leuke ook aan de sneeuw). 

Bovendien zal de Siinplon-lijn, die rechtstreeks 
twee der schoonste en grootste meren van Europa 
vereetiigt, welke jaarlijks bezocht worden tloor tal-
looze toeristen, winnen bij het belangrijk verkeer 
met tleze meren en hij het groot gelal reizigers, 
die aan deze kortste en snelste gcmeenschapslijn tus
schen de twee meren tie voorkeur zullen geven. 

De heeren Chardon en B e n r d hebben gemeend 
in hun brochures te kunnen rekenen op een verkor
ting van den afstand (vrea-Milaan. Maar daar «Ie 
Italiaaiische Regeering in Juli van het vorige jaar een 
spoorwegwet beeft aangenomen, waarin drie en zes
tig nieuwe lijnen wonlen opgesomd, doch de gehoopte 
verkorting geen piaats heeft gevonden, zou het on
tijdig zijn op zulk een mogelijkheid een vergelijking 
te bouwen, te meer, omilat zoowel tusschen Lau
sanne en Donturlier als nabij tic Italiaaiische meren 
gelijke verbeieringen iu het voordeel der Situploii-lijn 
kunnen worden aangebracht. 

Voortreffelijkheid der Simplun-lijn , gegrond op 
hare verbinding met al de spoorwegen vun Oost-, 
Noord- en Midden-Frankrijk. De Simplou-lijn ver
kort met tenminste honderd kilom. den loop der 
treinen van Calais, van Amiens en van tie omrin
gende «lepurlemeutcii, l iet is voldoende te verwijzen 
naar tie becijleringen van tie ingenieurs L . L . Vautliier, 
DeCoene, E . Stoekalper, Georges Lommei, Lummel 
en Huber, en naar «le studiën der staatshuishoud
kundigen Wilson , Fer.lui.iinl Dreyfus, E . VÜIevert, 
enz. Zij toonen aan, dat «Ie lijn Calais—Dijon — 
Pon tar lier—Liiisanne—Simplon een verkorting vau 
honderd veertig kilometer geeft op tie Mont lïlauc-
lijn. De verschillende wijzigingen van t racés , waar
over tegenwoordig van gedachten wonlt gewisseld ol 
die reeds in uitvoering zi jn, zullen binnenkort «Ie 
verhouding tusschen de twee lengten nog meer ver
anderen. 

Zoo tie rechtstreeksche en tie doorvoerhandel van 
Frankrijk zeer ernstig met verval bedreigd worden 
door de aanslaaiiile ojiciiing van de St.-Gothard-lijn, 
zal die kwijtimg zich vooral doen gevoelen in het 
oostelijk gedeelte van Frankrijk, van Calais tot 
de Duitsche grens, eu men behoeft slechts een blik 
te werpen op ile eerste kaart van Europa de beste 
om te begrijpen, dat, al onderstelt men de Mont-
Blanc-lijn voltooid , Engeland , Nederland , België , 
zoowel als de ili'purtemenlcil van Noord- cn Oost-
Fraiikrijk, de bijna reehtslreekscho St.-Gothard-baati 
souden moeten verkiezen boven «li«!, welke om geheel 
West-Zwitserland zou loopen, teneinde te Bellegarde 
ot Collonge een spoorweg Aniiemusse— Milaan te 
zoeken, langs Bonneville en Aosta. 

De aanlag van «Ie geheele lijn duor den Mont-
Blanc, al is deze ook met dubbel SpOOT en zoo zorg
vuldig mogelijk gebouwd, zou niets aan die omstan
digheden veranderen; deze ligne enveloppante zou 
aanmerkelijk langer en hooger zijn dan de wedijve-
reinle ligne eneeioppée, 

De Mont-Blanc-lijn zou het vervoer over den 
St.-Oothard niet kunnen bestrijden. Voor den handel 
zouilen dus de groote uitgaven, daaraan besteed, 
viij nutteloos zijn. Maar de Simplon-lijn heeft excep-
tioneele voordeelen. 

Slotsom: De ijzeren baan die van Saint-Maurice, 
in het kanton Wall is , den Simplon doorsnijdt om 
Milaan te bereiken, is in haar geheel een slagader, 
een hoofdstam, die zich aau elk uiteinde verlakt 
over. V Isdangrijkste netten van West-Zwitserland 
eu Klankrijk .aan de noordzijde en van Italië aau de 
zuid/ijde. 

Te SainVMaurlee vertakt «leze slagader zich aan 
tien eenenkantoverAiuicmas.se, Genève, Belleganle, 
Bourg, Midden- en West-Frankrijk; aan den anderen 
kant over Lausanne, Donturlier en Senans, over de 
gezamenlijke ijzeren banen vun de uootdelijke en 
oostelijke departementen, gevoed wordende door het 
aanzienlijk vervoer der Belgische en llritsche voort
brengselen. 

Alleen deze hoofdlijn kan aan den Franschen 
doorvoerhandel het leven teruggeven , dat op het 
punt is teeg te kwijnen. 

Aan hel andere einde loopl die Simplon-lijn uit 
op het hart vaa I ta l ië , op zijn meest bevolkte stad 
na Napels, op een der voornaamste punten van het 
Italiaanschc nel , tlat s|n>edig iu snelle gemeenschap 
zal zijn met Odessa, de Zwarte Zee, Koiistautino'iel, 
Briudisi , Syr i ë , Suez, Indie, enz. 

Dus vereenigt de siuiploii-lijn alle voorwaarden, 
die men begoeren kan: ligging tusschen tie Mont-
Cenisbaan en de St.-Got hard baan; rechtstreeksche 
gemeenschap met Frankrijk. België en Engeland aan 
de eene zijde, Italië en het Oosten mui de andere 
zijde; eindelijk en vooral, een tunnel met het laagste 
tracé der geheele Alpenkeien en toegengsbanen, 
onvergelijkelijk beier dan die tot alle mededingende 
lijnen. 

De weerlegging van «Ie politieke en strategische 
dwalingen der Mout-ltlntif-advocaten behoeft in dit 
weekblad geen plaats te vinden. 

'25 M e i , 1880. 

Naschrift. Zekere heer De Beaumont heeft in het 
Journul de Genève van 28 Mei tie bedenking ge
opperd, dat raedl hij de tloorlmriug van denSt .-Golhard, 
waar .Ie tunnel minder dan vijliien kilometer lang 
is , de arbeiders belemmerd waren door «Ie hitte vau 
17" C . , ondraaglijk bij droge lucht, maar nog veel
meer bij vochtige, gelijk meeslal iu de tunnels bet 
geval i s , en dat het dus gewaagd mag heeten langere 
tunnels te ..IU\\ .-I pen , /oo men geen betere middelen 
van lucht ververs.'hing heelt uitgevonden. De heer Col» 
lauou aiitwoor.lt, dal tie grootste hitte .'Ml" a 111" C. 

bedroeg, niet 1"*'; tlat de stokers, iu «le Rootle Zee, 
b. v . , wel heviger warmte doorstaan, en dat uien 
eerlang in tie Archives des sciences physiques et 
naturelles (bijlage vau de Bibliothcque universelle 
et Heme suisse) verbeterde toestellen voor luchtver-
versching beschreven zal vinden '). 

B U U R T S P O O R W E G E N . 
Nederland is in deu aanleg van buurtspoorwegen 

bij vele Staten ten achler eu heeft hiervan de nadeelen 
ondervonden. Hiertegenover staal het voordeel, dat 
bet partij kau trekken vun tie ondervinding van anderen. 
Laat ons daarom trachten iets te leeren uit betgeen 
dezer dagen hekend is geworden omtrent tie exploi
tatie vau de locaals|Hiorwegen iu Frankrijk gedurende 
het afgeloopen jaar. Wat vooral in de openbaar 
gemaakte tabellen opmerkelijk kt, ia niet de vermeer
dering vuu bet getal geexpl «hoorde kilometers, of
schoon 234 kilometer m«*or toch iets zijn — het is 
de toeneming van tie netto-opbrengst dezer lijnen, 
.lie zoo langen tijd bijna improductief waren, ten
minste uit bet oogpunt tier rentabiliteit. 

Immers, tic gemiddelde kilometer zat in 1879 
hebben opgebracht fr. 1541' winst, terwijl hij in 
1878 slechts fr. 1178 opbracht, en voor bet geheele 
net van buurtsjioorwegen, «lat nu 2108 kilometer 
telt, die geopend zijn voor het verkeer, is de ge
zamenlijke winst geweest 2,710,051 IV., iiiplaals 
van 2,042,407. Deze verbetering van deu geldelij-
kt-n toestand is echter niet te danken aau tie ont
wikkeling van hel vervoer. De 1.134 kilometer van 
1*78 hadden 12,005,113 Ir. briito-ontvaiigst, na 
aftrek van belasting voor den Staat, en de 2108 
kilometer van 187» niet meer dan 12,7.15,350 IV. 
Aan deze zijde is dus «Ie vooruitgang niet aanzien
lijk. Maar de exploitalie-koslen zijn merkbaar af
genomen, daar met 234 kilometer meer tic uitgaaf 
minder is geweest: 10,018,805 IV. inplaats van 
101)22.040. Hieruit volgt, dat de kilometer, die 
5780 fr. aau exploitatie kostte in IS7H eu slechts 
0058 fr. bruto opbracht, iu 1870 uiet meer dan 

5712 fr. kostteen 7201 ft*, heeft opgebracht, Vandaar 
een meerdere winst van 1541* — 1178 - 371 fr. 
Hos gering «leze ook op zich zelve moge zijn, ver
dient zij belangstelling, want zij vertegenwoordigt 
ongeveer 8 3 % winst boven het vorige jaar, an «laar 
de uitgaven niet veel zouden stijgen bij een gewich
tiger vervoer, mag men ho|wn, «lat deze winst van 
jaar tot jaar gestadige vonleriugeu zal maken. De 
hoofdzaak is, lijnen van dezen aard goedkoop 

i) SeUi-rt Uit opstel |eMaieveB mai, ia as bmoaam vaa 
deu beer CitLUduu vi-melieucu. 

te crp/oi leeren. Men moet zich overigens niet teveel 
voorstellen vau «le opbrengsten, die binnen ih* eerste 
jaren /ijn te verwachten. I)e tegen woonlige winst van 
2,716,551 fr. vertegenwoordigt minder dan één pev> 
cent van de iiatilegkosteu, die op 31 Det:. .jl. IK-lie
pen '278,075,330 fr., eeu cijfer, «lal tamelijk vol
ledig mag heeten, want slechts zeven uf acht onder
nemingen, tlie uiet tot tie voornaamste van het net 
behooren, hebtien geen opgaven gis laan. 

Totheden zullen de aanlegkosteti per kilometer 
gemiddeld 1.13,1100 Ir. bedragen hebben. Dit is 
nog altijd veel to veel, zelfs voor die lijnen, welke 
ingericht zijn om tie voertuigen der groote netten te 
ontvangen. 

In het nieuwe wetsontwerp op tie buurtspoorwegen 
en tramwegen, dat eerstdaags door tie Ireid» Fransche 
Kamers vermoedelijk zal wonlen aangenomen, heeft 
men, in het algemeen, op niet meer dau 100,000 fr. 
gerekend, zelfs voor tie lijnen, tlie de voertuigen der 
groote netten moeten ontvangen en 8 tot 10,000 fr. 
bruto-opbrengst moeten afwerpen bij eeu uitgaaf van 
5 lot 7000 fr., voor een kapitaal van S0,000 ft*. 
Zoo men, onder deze voorwaarden, erin slaagde 
tie gunsl igsie vooi-sjiellingen ie verwezenlijken, zou 
men in liet tiende jaar , boven de algez.otiiler.le 
inkomst van 6 % , komen tot een aandeel iu de winst, 
ten lieditige van 100 fr .per kilometer voor den Staat 
en de subsidicerendc departementen, om tuin achter
eenvolgens te I«zorgen : een van 275 fr. inhetelf.lo 
jaar , 000 in het twaalfde, 025 in het dertiende, 
1275 in het veertiende. 1000 in het vijftiende. 
Hoeden wij er ons echter voor , zegt een Franseh blad, 
onvoorwaardelijk te gelooven aan zulke stoffelijke voor
deelen , en zonder aanstaande uitkeei ingen voor tie sub-
sidieeremb' kapitalen te hopen, zelfs geen afgezonderde 
inkomst van fi°/0 voor de ondernemers, mogen wij 
ons gelukkig achten op tien dag, waarop wi j , met 

een minder kostbaar stelsel van bouwen, een spaar-
saam geleide exploitatie en een normaal ontwikkeld 
vervoer, tie buurtspoorwegen vlot een netto-iiikoiust 
van 4"/„ zullen zien opbrengen. 

Het is niet meer onmogelijk daarin te slugwi, nu 
de rol «Ier spoorwegen van «lezen aan! beter bc-
grepen wordt, en wij onzen tijd en ons geld niet meer 
verliezen met bel drooinen van een toekomst voor 
die banen, waarin zij als mededingsters tie spoorwegen 
van den eersten en tweetien rang schaakmat zullen 
zetten, gelijk men z ich , h. v . , voorstelde met tie 
237 kilometer buurtwegen in de departementen Knie, 
Oise en Seine-et-Oise, door er IV. 52,040,548 voor 
te besteden, dat ia nagenoeg 220,000 fr. voor den 
aanleg van eiken kilometer. Wel-is-vvaar kost de 
exploitatie er Legenwoordig, na veel bezuinigingen, 
slechts 4989 fr. en is de netto-opbrengst er 0813IV., 
maar nog in het vorige jaar kostte er da exploitatie 
fr. 5639 voor een ufo-opbrengst van 6397 f r . , 
dus: 758 fr. winst tot vergelding van 22o,OOU Ir. 
kapitaal. 

De staatssubsidie za l , volgens de nieuwe wet, 
aldus geregeld z i jn : eeu vaste som van 500 IV. per 
geëxploiteerden kilometer en bovendien het een-vierde 
der som noodig om de jaarlijksche bruto-ontvangst 
te doen stijgen, na aftrek van de belastingen, lot 
10,000 fr. per kilometer voor tic lijnen die tie voer
tuigen tier groote netten kunnen ontvangen, en tot 
8000 IV. voor de overige. In geen geval zal tie 
staatssubsidie de bruto-opbrengsten mogen opvoeren 
tot een hooger cijfer dau die twee eu evenmin aan 
het aatilegkapitaal eeu hooger winst bezorgen dan 
van 5 % . Boven die grenzen zal zij terstond wonlen 
ingetrokken, b .v . wanneer een weg van IV. 100,000 
«Ie kilometer, 18,000 fr. zal maken om een uitgaaf 
van fr. 8000 te dekken, of een weg van 80,000 fr., 
die tie voertuigen der groote netten niet opneemt, 
een ontvangst van ft*. 15.0U0 tegen eene uitgaaf 
van IV. 7000. 

H E T P A N A M A - K A N A A L . 

De beer Robertson, van Louisiana, zegt «Ie ware 
beweegreden van deu heer De Lesseps eu zijn me
destanders ontdekt te hebben, en heeft tie hulp van 
hel Congres der Vereciiigdo-Stsiten ter tn-st rijding 
hunner voornemens ingeroepen door de volgende 
motie voor te stellen : 

"Aangezien tie wanne stroom van den Atlanlischen 
Oceaan, vóór tie gulf van Mejiko binnen te treden, 
tie oostelijke kust vau de landengte van Panama 
raakt en tien Stillen Oceaan zou binnendringen, 
wanneer bij dezen na uwen slagboom niet ontmoette; 
aangezien hij verder, na do golf vau Mejiko ver
laten te hebben, weder door «leu Allan tischeu Oceaan 
en voorbij de kust van Groot-BriUanje loopt, waar-
dooi dit land, dal anders het koude klimaat van 
Labrador zou hebben, een geinaligde temperatuur 
geniet; — aangezien het verder eeu door «Ie weten
schap arkend feit i s , dat de aanlag van aan kanaal 
van voldoende wijdte tloor Panama den loop van 
den Golfstroom zou wijzigen, eu «laanloor een Engelsch-
sprekende natie vau koude zou doeu omkomen; — 
aangezien daardoor de Vereenigde-Sialeii hul) meest 
beteekeuende vreemde markt zouden verliezen, welk 
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verlies niet kun opwegen tegen liet verkrijgen van 
nieuwe markten, die het zeekanaal zou scheppen, 

» Besluit hel ('utigi'e- der Vereenigde-Siaten, cm 
de leer van Moinm- standvastig te handhaven, en 
up alle wijzen het onmenachelyk streven van Frank
rijk tegen te gaan, dat zijn voornaams ten Europee-
sehen mededinger wil vernietigen, en aandenArae-
rikaanschen handel een gevoeligen slag toebrengen." 

Oii diable la vcrité va-t-elle se nicher? 
I). 

M A A T S C H A P P I J TOT I N V O R D E R I N G DER 
B O U W K U N S T . 

A P D E B L I H G ' 8 - O B A V B N H A O B . 

De buitengewone bijeenkomst van den loden Juni 
was meer uitsluitend gewijd aau de mededeeling van 
hel rapport der jury, benoemd voor de beoordeeling 
der ontwerjM'n, ingezonden op de twee door de A l 
deeling uitgeschreven prijsvragen. 

De bedoelde .jury bestond uit de heeren: 
A . W , van Dam, Architect te Rotterdam. 
J . W . Schaap, Gemeente-architect te Leiden. 
E . Gugel j Architecten en leeraars aan de Poly-
A . Ie Cointej technische School te Delft. 
N . Molenaar, Architect te 's-Gravenhage. 
Voor de eerste prijsvraag, zijnde: 
» Grondplan, opstand, doorsnede en delnilleering van 

een marineren schoorsteenmantel met bovenboezemen 
wedei-szijdsche kamerwandbetiuimering", werden in
gezonden twee ontwerpen, met de motto's: Arts et 
metiers en Uit liefde vuur de kunst, en voor de 
tweede prijsvraag: 

•Grondplan, opstand en detailleering vaneen hek 
van gesmeed ijzer voor den ingang eener vi l la" drie 
ontwerpen met de motto's: En forgcant on de-
vient forger on, Some Scrapes en Men moet het 
ijzer smeden terwijl het heet is. 

De conclusie van het rapport luidt: dat liet ont
werp met het motto Arts et Metiers, als antwoord 
op de l e prijsvraag en dat met het motto Some 
Scrapes op de '2e prijsvraag de bekroning zijn 
waardig gekeurd; terwijl men voorstelt het ontwerp 
niet het motto: Uit liefde voor de kunst lolfclijk 
tc vermelden. 

Bij de opening der naambriefjes bleken dc ver
vaardigers der bekroonde outwerjien te zijn: 

Voor dat op de l e prijsvraag: de heer J. A . L . 
Looisen, Opzichter bij de Gemeentewerken te 's-Gra
venhage, en voor dat op de '2e vraag de heer J. 
K . M . Eindhout, Opzichter bij de Staatsspoorwegen, 
alhier. 

Alleen de heer J . A . L . Looisen was van de be
kroonden ter vergadering aanwezig, wie dan ook onder 
aanbieding der belooiiing van ƒ 1~t in hartelijke be
woordingen tloor tien Voorzitter wertl gelukgewenst-hl 
met de verkregen uitkomst, waarmede zich de ge
heele Vergadering door luide bijvalsbetuigingen vol
komen vereeuigtle. 

Den heer Eindhout wenl dien wensch schriftelijk 
overgebracht niet de toezending van gelijke som. 

De vervaardiger van bet ontwerp Vit liefde voor 
de kunst , tevergeefs uitgenuodigd zich bekend te 
maken, bleef de nanmhrief alzoo ongeopend. 

Door den Voorzitter werd verder aan tie leden mede
gedeeld, dut, voor i|e gewone Septembei-bijeenkomst 
der Maatschappij, 's Gravenhage ditmaal aan de beurt 
is; spreker wekte de leden iu krachtige bewoordin
gen op, tloor het inzenden van teekeningen, ontwer
pen , modellen, enz. zooveel in hun vermogen is be
wijzen van belangstelling te geven, eu daardoor me
de te werken om dien dag inderdaad nuttig en aan
genaam te maken. 

Berichten en mededeelingen. 
l i U 1 T E N L A N' 1). 

— Om bel publiek in de mogelijkheid te stellen, 
zich te vergewissen omtrent tie hoedanigheid en tien 
oorsprong van het te bezigen timmerhout, heeft tie 
Itailensche Tcchniker- Verein voorgesteld, dat de 
ambtenaren bij het boschwezen, zoowel die van den 
Staat als die van de gemeenten of van ]«rticulie-
ren, verplicht wonlen om die stammen, welke zich 
leenen tot balken, op eene der kop/.ijden te voor
zien van een stempel, waarop maand en jaar staan 
uitgedrukt, waarin het bout geveld wertl. Eenieder 
zou dan tevens gewaarborgd zijn tegen het koojien 
van ziek of van omgevallen bout. Men zou bij de 

cijfers tevens een leeken kunnen voegen , dat de h 
danigheid vermeldt. 

— In den jongsten tijd wenl beukenhout met 
groot voordeel aangewend bij het braggedek op le 
vaste Rijnbrug bij Keulen. Deze brug had voor hare 
gewone rijbaan totnutoe een dek van eikenhout, 
dat echter, tengevolge van het druk verkeer, ten 
hoogste slechts twee en een half jaar duurde. Nadat 
proeven met beukenhout een driejarigen duur aan
toonden, werd, dewijl dit hout niet huif zooveel kost 
als iiet eiken, tie geheele rijbaan met beuken delen 
belegt). Uit eeu linnneieel oogpunt is de uitkomst 
buitengewoon gunstig, daar de kosten slechts 4 I" / U 

van de vroegere bedragen, als men uok op den ton
geren duur let. De bezwaren, zooals gladheid en 
sterke uilzetting bij vochtige temperatuur, zullen 
mi-scbien gemakkelijk uit deu weg te ruimen zijn. 

— Thomas Payen, een civiel ingenieur, die in 
1S1S onder den naam vau Einile Thomas zich ver
maardheid verwierf tloor tie oprichting der nationale 
werkplaatsen te Parijs, is in den ouderdom van öS 
jaren te Marseille overleden. 

I I I N N E N L A N D. 

's-Gravenhage. Door deu Gouverneur-Generaal 
vun Nederlandsch Oost-Indië zijn de volgende be
schikkingen genomen : 

Ontslagen: de opzichter ii* klasse bij den Water
staat euz. <!. Pohlmai); 

Benoemd: bij den Waterstaat enz., tot opzichter 
l e klasse, tic opzichter '21' klasse 1'. Reep; tot op
zichter 2* klasse, de opzichters 'ir klasse A. J. Jansi 
cu I I . Sibenius Trip. 

— Hel stoffelijk nvt'i-schol van tien heer W. II. 
.1. WQnderlich, in leven ouderwijzer iu het schilde
ren aan de Ambachtsschool alhier, is oj> Eikendui

nen plechtig ter narde besteld. De lijkstoet werd 
gevolgd tloor den directeur, de om Ier wijzers en al 
de leerlingen dier school. Rij liet graf werd een 
woord van afscheid gesproken door den heer Boersma 
en deu zoon van den overledene, terwijl diens broe
der de aanwezigen voor de laatste eer, den betreurden 
doode bewezen, dankte. 

— Op de 5 Mei gehouden algemeene vergadering 
van aandeelhouders iu de Bataviaeche Tramway-
tmvatschnppij '\ besloten de Maatschappij te ontbin
den , de vroegere en tie tegenwoordige tlirecleuren 
te acquitteeren en te dér bargee ren eu de baten en 
lasten der Maal schappij over te (hagen aan de lit ma 
Pi'umnler & Co . , tegen betaling harerzijds van 
5 pCt. over het nominaal bedrag van elk aandeel. 
De termijn lot inlossing duurt tol 'i\ December 1881. 

De exploitatie wonlt voorloopïg op denzelfden voet 
voortgezet en met de Regeering zijn onderhandelin
gen aangeknoopt om de tramwagens door stoom 
voort Ie bewegen. 

A m s t e r d a m . Iu 'le laatste zitting van den 
Gemeenteraad richtte het raadslid Engels eene inter
pellatie tot bet Dagelijkseh Bestuur omtrent den 
stand van de beoordeeung der verschillende beurs-
plans. Uit bet antwoord van tien Voorzilter bleek , 
dat hot rapport der in November 1871) te dier zake 
benoemde raadscommissie ter |iorse was en weldra 
aau tie raadsleden zou worden rondgedeeld. 

— In het Algemeen Handelsblad van 18 Juni 
komt het volgende voor omtrent tie Ainsleiilamsche 
Rijnvaart: 

iGisteren hebben wij iu ons hoofdartikel erop 
gewezen, dat de Minister van Waterstaat ijverig 
bezig is, om de kanaalquaestie tot uplo-sing te brengen 
en nog voor dit zittingjaar eeu ontwerp heeft toege
zegd voor eene hetere verbinding van Amsterdam met 
den Rijn. Wij meldden levens, dat eene com missie 
uit de Kamer van Koophandel alhier eergisteren met 
den Minister een conferentie te dier zake heeft gehad. 

•Omtrent den uitslag vau die bijeenkomst kunnen 
wij bel volgende uicdcdcf len, dal bier Ier stede met 
evenveel verbazing als teleurstelling zal worden ver
nomen. 

nDe leden der Kamer van Koophandel — niet 
eeu speciale commissie uit haar midden —- ten ge
tale van 1*2, wenlen Dinsdag door tien Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid ontvangen. De 
voorzitter van dit college zette m krachtige bewoor
dingen uiteen boe noodzakelijk voor deu Nederland-
uchen handel eene betere verbinding van Amsterdam 
niet deu Rijn vereisclil wordt, en vroeg den Minister 
of men niuchl verwachten, dat hij spoedig in dezen 
geest werkzaam zou ziju. 

"Jbr. Klerck was in zijn antwoord zeer beslist. 
Hij deelde mede, dat tie Regeering volkomen over
tuigd is van het wenschelijke en noodzakelijke dezer 
verbetering, en dat ook reeds een commissie vau 
ingenieurs bezig is geweest met het voorbereiden van 
plans, 

•Op de vraag van een tier leden, op welken 
grondslag, iu welke richting die voorbereiding ge
schiedde, antwoordde tie Minister, dal verbetering 
van de bestaande Keulsehe Vaart met enkele wij
zigingen bij Utrecht en Gorinchem iu het plan 
der Regeering lag. Van een kanaal tloor tie Betuwe 
kan niets komen , op grond tier bezwaren van de 
kwellen, die de geheele Betuwe met overstroomingen 
zouden bedreigen. 

iVerschillende leden kwamen sterk daartegen op. 
Concurrentie mei buitenland sche havens , uitbreiding 
van den transitohandel is onmogelijk, als men A m 
sterdam een weg naar den Rijn laat behouden, die 
50 kilometer langer is dan tie ontworpen kanalen 
die de Betuwe doorsnijden, ,">U kilometer, dat wil 
zeggen, een dag reizens voor een gesleept wordend 
schip. Amsterdam, zoo werd gezegd, zou zich met 
alle kracht daartegen verzetten. De kvvel-bezwaren 
werden eveneens ten sterkste bestreden, opgrond 
van de bekent le uitspraken van zoovele bevoegden 
(Stieltjes in de eerste plaats), waartegen de beer 
Waldorp zonder voldoende gronden is opgekomen. 

wDe Minister bleef zijne nieening volhouden. 
ii De Kamer van Koophandel kon huiswaarts gaan 

met de verzekering, dat eeu wetsvoorstel aanhangig 
zal worden gemaakt om Amsterdam een verbeterde i.') 
Rijnvaart te geven, volgens een plan, dat niet 
alleen dooi' belanghebbenden bij handel en scheep
vaart reeds algemeen is algekeunl, maar ook door 
de raadslieden der Regeering zelve, de hoofdinge
nieurs van deu Waterstaat, in een uitvoerig rapport 
ten zeersle is ontraden. 

vliet ontwerp des Ministers moet natuurlijk wor
den afgewacht eu nauwkeurig nagegaan, alvorens 
men eeu definitief oordeel over deze zuak mag uit
spreken , maar hel geeft reeds thans eeu hoogst 
oütmocdigcudcn indruk, dat al de arbeid eu moeite, 
iu de laatste jaren gedaan om Amsterdam's Rijn-
haiitlel een betere toekomst tegemoet te doen gaan, 
Sullen uittoopen op ecu gebrekkige voorziening, die 
voorgoed van de baan scheen te ziju geschoven." 

R o t t e r d a m . Dinsdag beeft iu de Groote zaal 
der sociëteit Harmonie de prijsiiJtdeeling plaats ge
vonden aau de leerlingen vnn de Academie van 
Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen. 
waarbij de heer P. Haverkort! van Rijsewijk eene 
toespraak tol de leerlingen hield 

— Bij de prijsuitdeeliug van de Internationale 
Visscherij-tentoonstelling te Berlijn beeft Nederland 
een gouden medaille ontvangen, de consul Man
den zevenden ecreprijs en de lieer Stortenbeker 
te Batavia den negenden ecreprijs. 

In tie eerste klasse ontvingen de gunden medaille 
de heeren Teu Houten eu De Raadt te Rotterdam, 
Septimus te Nleuwediep; een zilveren IJzerman te 
Vlaurilingoii; een bronzen Kikken te VlaanÜugen, 
Pollen te Scheveiiingen eu Stortenbeker; mm eervolle 
vermelding het genootschap Satura artis magistra 
te Amsterdam, Van Dam te Leiden, A . Maas, 
Pietersen te Harderwijk, bet Zoologisch Genootschap 
te Rotterdam. 

In de tweede klasse: gouden medaille Van den 
Heuvel te Vlaai-dingen, lioogerwerir altlaar, de Maat-
schappij* voor zeovissclierij te Maassluis, Wiiister al
daar; een zilveren medaille Dirkzwager tc Moor

drecht, Van Galen te Gouda, tic Maatschappij Da 
Schelde le Vlissingen. Sluijier te Amsterdam, Smit 
te Kinderdijk; een bronzen medaille Ariitzenius le 
Goor, K. .1. Boek Sc Zoon te Amsterdam. Bouwman 
te Moordrecht, Kaptein te Maassluis, Foppen te Har
derwijk, W'. Groen te Scheveiiingen, A . Kaars te 
Marken, II. Kikkert te Vtaardingen, E. Maas te 
Scheveiiingen, Plaiileijdt te Krommenie, Dr. Pollen 
te Scheveningen, Le Poule te Leiden. Van Smirreo 
te Vollenboven, Catz te Gouda, Dorst te Bergen-op-
Zoom, Ekenstein te Groningen , Holt/, te Amsterdam, 
Kulk te [Jselmuiden, het Departemenl van Onderwijs 
te Batavia eu C. Schrevel te Maassluis. 

In tie derde klasse: een gouden medaille aau de 
Maatschappij ter bevordering der Oestercultuur te 
Bergon-op-Zuom, een eervolle vermelding aan de 
vischkvveekerij te Velp. 

In tic vierde klasse een eervolle vermelding aan 
do visebkweekerij te Velp. 

In tie vijlde klasse een eervolle vermelding aan 
Kikkert te Vtaardingen, de .Maatschappij voor zee-
visscherij te Maassluis, C. Schrevel te Maassluis en 
aan de Ambachtsschool te Harderwijk. 

In .le zesde klasse een zilveren medaille aan het 
Zoologisch Genootschap te Amsterdam. 

hi tie zevende klasse eeu zilveren medaille aau ' l 
zoologisch station op de Neilcrtuiulsche kust. 

In de negende klasse een eervolle vermelding aan 
D. Mulder Husgoed te Rotterdam. 

U t r e c h t . Naai- men verneemt, beeft tie Maat
schappij tot. exploitatie van Staatsspoorwegen tot 
baar architect benoemd deu heer Post luimes Meijjes, 
bouwkundige te Amstenlam. 

L e e u w a r d e n . De Vereeniging tot oprichting 
eu instandhouding van eene ambachtsschool heeft 
zich geconstitueerd j onderscheidene corporation heb
ben daarvoor te zamen /*85,000 ineens en /"Ö50 
jaarlijks toegezegd. Voorts is nog door 8 donateurs 
voor ƒ 12'25 ineens en door p. m. 150 leden voor 
/'8'!5 jaarlijks ingeschreven. Door de gemeente is, 
under zekere voorwaarden , / 20011 jaarlijks toegezegd 
en een gebouw voor de school beschikbaar gesteld, 
dat tevens up kosten tier gemeente voor het doel 
zal worden ingericht, zoodat voorshands nu reeds 
up ƒ 4 5 0 0 a ƒ 5 0 0 0 jaarlijks kan worden gerekend. 
Aau bet bestuur is machtiging verstrekt tot rege
ling van tie voorloopige werkzaamheden, die in tie 
eerste plaats de inrichting van het gebouw betreffen. 

G r o n i n g e n . Tot leden der jury voor de inter
nationale tentoonstelling van goud, zilver, edelge
steenten, uurwerken eu de werktuigen tot vervaardiging 
en bewerking daarvan, die in de volgende maand 
zal gehouden worden, zijn benoemd: Vuur klassen 
goud, zilver en edelgesteenten de heeren: E . Colinet 
te Amsterdam, G . J . Huissen te Amsterdam, R. 
Reynders te Leeuwarden, D. Vos te Rotterdam en 
Jhr. M i . VV, C. A . Alberda vau Ekenstein te Gro
ningen; voor klasse uurwerken de heeren: Dr. P, J . 
Kuiser te Leiden, G. de Loose te Leeuwarden, Dr. 
M . Snellen te Utrecht, .1. l i . Boss te Groningen en 
II. Deutgeu te Groningen, terwijl de inzendingen 
under klasse D (werktuigen euz.) door de gezamen
lijke juryleden zullen wonlen beoordeeld. 

L e i d e n . Het verzoek vau de heeren ('rans eu 
Co. alhier om tic concessie van de Leklsche tram
wegen over te mogen dragen aan de Tram way-
Trust-company te Londen, is door dcu Gemeenteraad 
toegestaan. 

— Bij den uitgever J . Odé te Schiedam is eene 
brochure uitgegeven van den heer C. Jansen, lid der 
commissie voor tic oprichting van een pensioen-, we
duwen- en Weezenfonds voor Gemeenteambtenaren , 
waarin die zaak op korte maar degelijke wijze wordt 
aanbevolen. 

Wij meunen de kennismaking met dit geschrift, 
waarin zeer juiste opmerkingen gemaakt worden 
en waardoor tic lezer op de hoogte der zaak wonlt 
gebracht, aan een ieder *e mogen aaulievelen, die 
eene gemeentelijke betrekking bekleedt en het tot-
standkomon van bedoelde inrichting wenschelijk acht. 

M a a s t r i c h t . Het ;i3ste Nederlandsch Landhuis-
houdkundig Congres zal op "2 , H , 4 en 5 Augustus a. s. 
gehouden wonlen; het voorloopig programma dei-
feesten is reeds vastgesteld. 

D e l f s h a v e n . De firma Christie, Nolet & De K u y -
per, tlie voor de havenwerken te Batavia en de 
Marinehaven te Soerabaia reeds een aantal slooui-
baggervaartuigen leverde, heeft wederom een dergelijk 
vaartuig, namelijk den siuuiubaggeruioleu Meruk 
So. 3 , aau bet oordeel tbr Rijkscommissie onder-
worpen. De door haar ingestelde ullicieele proefne
mingen hebben voor de firma tut den uitstekendsten 
uitslag geleid; bij tie proefbaggering werd bij etui 
maximum diepte van 30 voet, eene massa specie van 
niet minder dan 972,000 kilo per uur van den 
bodem tier rivier opgewerkt. 

D e l f t . Voor bet overgangsexamen B. aan de Po
lytechnische schooi luidden zich 80 candidaten aan
gemeld; daarvan ziju geslaagd voor art. t i l en 62 
wet Middelbaar Onderwijs (Civiel en Bouwkundig 
Ingenieur) de heeren: P. J . Dirks , J . P. Hotstede Jr., I 
A. E . Rahusen, W. van Rees, M . C. A . Reigers, I 
J . L . Schouten. 

Art t . Ül , ij'2 eu 04 (Civiel, Bouwkundig en 
Werktuigkundig ingenieur) tic hoeren: .1. E. II. 
Bakbuijs, M . C. F. J . Cosyn, W. K. du Croix, i 
W. Elenbaas, O. ,1. vau tier Eist, II. van Gelderen, 
l i . M. Gralama, G, J . Heult, J . It. K a m , .). P. 
H . de Man, B. W. Mondt, B. .). Paardekooper, 
A. Plomp, R. J . F. VV. Rauws, C. W.Snellebrand, | 
G. L . Verver, P. J. vau Voorst Vader, J . M . A . 
Zoetmulder. 

Art. t i i . (Scheepsbouwk. Ingenieur) de heeren: ; 

II. P . A . Alpherts, VV. E . Cramer, G. J . de Groot, | 
B. II. van Holthe tot Echten, p Neelmeijer, K . E. 
H. Roos, l>. Tollenaar. 

Art . 65. iMijuen-Ingeiiieur) de heeren; M . Ko-
perberg, 11. C. Stork, N . Wing Easton. 

O o s t e r h o u t . Onze gemeente heeft tie bestaande 
gasfabriek aangekocht en besloten die uit te breiden. 
Tol betaling tier koopsom en tot dekking der verdere 
tut de exploitatie noodige uitgaven zal een 4 pCt.'s 
gcldieening worden aangegaan vau / 35,0UU. 

Aankondigingen van Unbestedligen. 
Vl.i.iii.l.i - . 21 J u n i . 

o-Husrlt. le |(l men, duur burg. en weth.: bet doe, 
van hersteUingen aan de bekleedings- of voormalige vei 

noordwesten van den Hinthaiiieriiitgang. Ilerhestetlin,. 

H. HiL ' .vc .-n te i i uren. in hot Hotel-Thomas: C, 
bouwen van een h ll rger woon huis mot 2 verdiepingen, vu,,, 
A. van Kutten, bil. hij den architect 11. Ilnegsuia. ald.i,, 

's-Hage, Ie 12 uren. door burg. eu weth.: de levering 
van steenkolen ton dieusle der duinwaterleiding. 

t in - lo rdum, le 12 uren. door burg. eu vveth.: IM 
houwen vau een brandweerimsl en hulpbiireaii vau [tolii. 
iu de Ferdinand-Bolstraat. 

t l k i u a u r . te I.' uren. in hel logement N. i'iid-l lollan i 
lo. diHir de commissie voor de zaken van den Langort-i* 
dijk: hei gewoon onderhoud der ilijketi en/., benevens a, 
levering van 100 M 3 grint: go, duur dijkgraaf en I ,„. 
raden van het ambacht van Westfiieskuid, gen. Geest, 
merambacht: hel gewo nderhoud der VVestfriescht 
dijkwerken. 

I to rdr r r l i l . te 12 uren. duur dijkgraaf en hoogl 
raden vau de Zwyn^rechtschewaard, iu het Café-Ponsen; 
Iu. het biiiiweii van een magazijn voor umiduiateriali-i, 
aau tie Bevelssluische losplaats: go. het vierkanten trg. 
den dijk np verschillende plaatsen, en het hei-stellen v;n, 
hrikglnniiiig: :{,,. hel horstellen van verschillende rijsw-r-
keii: -lo, het leveren eu inheien van vlocipulon 'en ', • 
plaatsen van rpaleu: 5o. hot leveren van 025 M 3 grim 
li... het leveren van 700 a 1500 HL. steenkolen. 

h e i n , te 12 uivn. door d lirecteur dor artillerie. 
stapt I- en coustrucli agazijiieii: lo. de levering \. 
180 gr blauwe dekens: slu. idem van antimoon . 
messingihaa.f: 3... idem van verschillende soorten van leder, 

Kar l i i r l i r -n i . le 12 uren. door dijkgraaf en hoogheem
raden van .Ie Vlblasserwaanl t Ark-I beneden da Zouvv 
in de Dooie: het omgraven eu uitbreken van den steen,,, 
duiker uf hel /ijhduisje. liggende door d.-u Mi-rvvede.li|k 
onder de ge onto Giesendam. tusschen de .h|kuil.-n ' t;, 
en 4(S. en het aanvullen van den dijk. 

Beer, te 12 uren, in hel Hotel-Brunnekreeft: het ma
ken vau eene inargarineboterftbriek. Aauw. te 11 uivii. 

DlOltfaf, 22 Jun i . 
Hellevoetsluis Ie ll) uren, iu kamer A 1(5 van kazern,. 

no. 1 : het maken van afsluitingen en hel doen van voor
zieningen aan het terrein om de ka/er le Doel,-. |,. 
Brielle. Burning ƒ0000. 

Ouslcr l . t i id . ie Hl ureu. door het polderbestuur v:ui 
OiMer-en-Sirjansf.mil. iu hel 11.np-hiii-: de vernieuwing 
vau de vniiteikl.iliiweik.il. 

IJsalsteln, te 11 uren. in lie Roode I uw: heti ou
wen eener 11. ui vvinaiisw.ii ii ug met paarden- en veestal li no 
aldaar, in de Ach toi-s lont. op de hofstede .Zonder Zorg* 

Breda, te 1 uur. d ' deu raad vau administratie iIet-
Kou. Mil. Academie: de levering van minstens 340,000 
KO. steenkolen. 

trit ium, te I uur. teu kantore van den directeur. Ier 
I» eiitoreiniging: het verrichten van eenig verfwerk. 

Utrecht , te 2 uren, door de maatschappij tot expl 
van Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau: het ma
ken van een pompgebouwtje met waterleiding, ten br. 
I ve van het station Boeriiiuml. B. ng j Ul.liM). 

I I recht . Ie 2 uren. door de uiaat~ch.i|ipi| tut expl. van 
Staat**)mnrwcgcu, i l i l M het centraalbureau: hei verrichten 
van herbestratingen op bet stalion Euscbfdê. Baming 
ƒ 2180. 

I l i e | i envce i i . te 4 uren. bij A. (ieertuian, op Schalk
haar: bet schoonmaken van waterleidingen. 

I. i i l i o i j e t i , to 5 ureu. door het bestuur van het water
schap, ten raadhuize: h.-t leggen van 3 nieuwe sluizen 
Lith.iijen. Aauw. van 2 -5 uren. ** 

WMSUHUC . T.% J u u i . 
Vi i i t f f c , te l l uivn. door het ministerie van water

staat enz.: de uitvoering van eenige werken tot verbete
ring van den Ikiveii-Bijn in de gemeente hWwen-en-Aerdt, 
tusschen de kil lerraaieu li eu 1 der herziene rivier-
kaart Aanw. Ill en 2] Juni. Itamiiig ƒ 17.000. 

(Indci de n.l.. in le 11 uren. in het Waterschai^luiis 
Bui de i 

der Oosterdijkshoriier-klaplnug eu hnn-!e,leklap. te I >-
kvvert. t val eu landhoofd. 

« u r e e i k e r k . te |I uren. door het gemeentebestuur: 
hel bouwen eener school met oinlervvijz'iswotiing eu het 
uitvoeren van eeuige daarmede iu verhand staande wer
ken, betlevens bet maken van eenige verbeteringen aan 
de bestaande school. 

s-lliige. te 12 uren. door het ministerie van water
staat enz, ten dienste dor Stauts>p>orwegen: het maken 
van grond- en andere werken voor bet gedeelte van Nij
megen lol Monk van een spoorweg van Nijmegen naar 
Venloo. Iul. bij den hoofilingenieur, te Arnhem en den 
waarn. sectieingetüeur, te Nijmegen. B.imiug ƒ 15lJ.(MMi. 

LeeiMtiirdeti. te 12 uren. ten gemeentehui/-: l a h.-t 
maken van houten schuttingen, stekken, hei leggen van 
een riool mot kolken enz. op de Oldegalile-u: 2e. de le
vering vau Por!laml-c-iiieiitwerken voor lïoleering SOL 
lui. bij d lirecteur der g een tow erken. 

B l a i , ie 12 men. iu hei ambtshuis van Over-Betuwe: 
het verhoogen en verzwaren van den Waal Ui nd ijk vat 
Over-Betuwe onder Doornik en Lent, ter lengte van circa 
l'.Hlll M.. met de bijlevering vuu MM) stère gehorde of ge-
wassi-h n 2U0 stère gewone riviergrint. lui. bij den 
dijk ester te ü e n t Aanw. 22 Juni. van 10—12 uren. 

I lol- t tard. te 12 ureu. dnor burg. eu weth.: het trek
ken eu opruimen der beslaande- eu het maken eener 
nieuwe wal beschoeiing bylatigs het terrein van tie stads-
werk plaats, i ll-rb-steding. i 

lirli-hitv i-n , te I uur. door het gemeentebestuur: lui 
maken van 2 dukdalven en een meerpaal. 

' l - l l i e , te 1 uur. door hol ministerie van hiuneiil-
/aken: de levering van lSU.OOu K i l . machineknlen en SOoO 
KG. srhaulknïeii. 

/a i i . i i i i t rn . t.- 1 uur. door hei waterschap Wester
kwartier, iu hel rechthuis: het bouwen van een klaji-
I.rugje over de Matsloot bij Eiiiimatil. Aanw. te 8 uren. 

Z ie r lk / ec . te 11 ,t ureu. door het gei neen te best uur: 
bet maken vau et kaïle op de schecpstim werf. gen. 
('i lercieweil'. Aanw. 22 Juni. te 10 uren. 

Me|i |ii-I. Ie 3 men. in lie Ikmtekoe : de Imuvv ce ' 
kerk voor de Rernoiistrantsche gemeente, overeenkomstig 
bestek, voorwaarden, plans en teeketiinsen. Aauw. M 
12' , ine,, 

Hnl/li i lEe (gein. Middelstiim). te : i uren. door L. Een-
kema. hij B. Bidder: het afbreken va u gedeelte boe
ren heli ui zing en daarvoor in de plaats boiivvei in'i 
I i-i'iihehiii/.iiig met 2 schm-eii. ltd. hij den architect I 
Tilbusscher, te Middelstum, Aanw. 21 Juni. 

Ii.iiiilci'il.ig . 24 Jun i . 
v ius t r rdai i i , te l l uren. aau bet Koloniaal Etablisse

ment: de levering, in 15 p-rc. van: Newcastle steenkolen; 
Waalkhiikors: ziiigbui/cii voor brandspuiten; lederwerk: 
zijden lint: pakhuiien ; draadnagels en spijkers : papier: 
touwwerk; algemeene behoeften. 

timtcrdum. te 12 uren. door den architect IJ. Ilij-
voets Dz. iu het Hotel De Oude (traaf: het houwen v.m 
4 heerenhuizen op een terrein aan de Stadhouderskade 
tusschen de Vondelstraat en Vondelkade. 

VIIIIH-II . te 12 ureu. iu Bet Gouden l ler i : liet maken 
eu stellen van eeu ijzeren hek om de If. h. kerk. I'
ll ij den architect -I. W. Boerin s. te Arnhem. 

Iiieini-n te I uur. in bet genuine landshuis: het aan
brengen van e-n steenglooiing aan tl-n zeedijk tusschen 
de uoinuierpalen 20 en 21. staande op de kruin van ileii 
dijk beiHisteii Iliemei.laiii. Bilj. inz. bij deu secretaris W' 
E. van Beusekoui, le Loonen a|d Vecht, 28 Juui. of san 
het geineeiielaudshuis. Baming J (Ï201. 

H«*rlem. te 2 uren. dnor burg. -n vveth.: het dot»'' 
graven van d- Baamsiiigelgracbt tot in de Leidschevaart: 
het maken van bonten schoojiugeu en -ene nieuwe brug 
over tlie gracht. Iul. bij den architect J. E. vau dn' 
Arend, tusschen D eu 10 ureu. 

VrlJ.li .K. 2% J u n i 
Vli.lilelliiirg . to II) uren. door het ministerie van wa

terstaat enz., aau hel gebouw vau het prov. bestuur: het 
maken vau -teeiigUnmg op den wi-sthavendain te Bres
kens. Aanw. ly en 21 Juni. Baming /'LI.400. 

Vrnheni. te 12 nren. t-n raadhiu/e: het herstellen 
van de sluis in den Arnhemsche-Bi-o-kdijk nabij d'-U 
Zaagmolen, 

D E O P M E R K E R — Zaterdag i9 Juni lSöü. 

0»d«rp. le 12 uren. door bet bestuur van den Osdorper 
Hoven polder, bij K. Kr. r : het gedeellelijk vernieuwen 
van tien Waterloo)) aau den molen en het onderhoud van 
dien molen tut 1 Mei '81. Aanw. te 10 uren. 

I Huurden, t- I8'/| "reu. door het prOV, bestuur: 
'iet éénjarig Onderhoud van het goiiveinemeiitsgehouvv te 
Let rdei 

•1 ken. 

- - l lutf i ' . te I uur. tlotir bet ministerie vau water
staat, ten dienste van dc Rijkstelegraaf: Ir», het heiNtellcu 
cu verbeteren van Rijkstelégraatbjiieii in de afd. ('trechl, 
iu 2 perc. Raming:- peiv. 1 r'22ir.. perc. 2 /'2HS2; 2o. 
idem idem van iileiu in de' afd. Groningen. Baming 
^8875; 3o. idem idem van idem in do afd. Boom. Baming 
ƒ786; 4o. idem idem van idem langs den sjmorweg tus
schen Baai lom en Roltenlam. Baming ƒ IWKi. 

Haarlem, te 1 uur. Ier secretarie van den llaarlein-
niermecrjmlilcr: bet ondei houd vau gebouwen, bruggen, 
beschoeiingen enz., over 'HO en de drie eei-ste maanden 
van '81, in 7 perceelen. lid. hij deu hoofdopzichter, te 
Haarlem en bij de respectieve opzichter. 

• w o l l e , te 2 uren. iu De Nieuwe Stadsherberg: het 
luni Wen vau 12 woonhuizen np een terrein langs het 
Wezenland, aan de Sc! nkuip'iibiug aldaar. Inl. bij de 
anbitecten W. .* en V. ('. K.HII. te Zwolle. Aanw. 21 en 
25 .luni. te II uren. 

Zaterdag. 2 « J u n i . 
m i l M lmin.nli .ru te II uren. door het bestuur «Ier 

vvaterk ing van den cal. polder Oost-Bevel; " 
gei ntehuis: hel maken van buitengewone v 
staande in zinkwerk eu stociilicstnrtiug aan den oever van 
bovengen, waterkeering, in êèn peiv. Aauw. 21 Juui, le 
8 ui- 24 Juni. te ' J l , ui.-n. 

I l i i rd r r i - l i l . !<• I uur. door dijkgraaf en I inruilen 
van den polder Wiel.liivht. in Kuophaiidel-.-n-Z.i-vaart: 
lo. het vernieuwen en onilerhoiitieii der oeverwerkeii van 
.len pillier laugs het Mallegal: 2a. het opmaken en ver
nieuwen van den berm vóór de losidaats aau bel hek van 
den polder: 3u. het »p eenige plaatsen vierkanten van 
den dijk. Aauw. 21 t-n 2:1 .luni. telkens te 10 uren. 

I'tri-i-lil . I- 2 uren. door het ministerie van waterstaat 
enz., aan bet gclmiiw van het prov. best •: hel verrich
ten van bagger welk en in tie Keulsehe Vaart iu tie pmv. 
Utrecht, in 2 perc. Aauw. 22 Juni. Baming: |ieic. I 
/12.0IMI. perc. 2 ƒ:12411. 

Mtuiiidiig. 2*i J u n i . 
Mi-hcvriiliifffii te l l ureu. ten huize van P. Varke- } 

visset : de bouw van een verkooplokaal met annexe ver
gaderkamer en conciërgewoning, op het daartoe hesleiude 
terrein gelegen aan de Wassenaars.-best raat te Scb-ve-
iiingeu. Iul. bij den architect H. E. de Baan. Aanw. 23 
Juni. te I I uren. Raming ƒ7*30. 

Leek. diNU- burg. en weth.: lo. bet opruimen van de 
houten draaibrug over het h-Nifddii-p te Leek en het 
daarvoor iu de plaats maken val ne ijzeren basculebrug 
•net waterdichten kelder, tandheotuen enz.: 20. herstellin
gen aan de metselwerken vau sluis 1 en bet maken van 
een paar nieuwe deuren eu/.: -'lo. bel maken van 104 M. 
iiuulhehoiiug met aardtulud .laarhoven. Inl. bij d.-u ge-
uieeiitearchilect I). de Herder, te Leek. Aanw. te 11 uren. 

AitiHterdam , te 12 uren. iu lie B ' N H I I - I w: de houw 
nn oen steenen schutsluis voor den Kietwijkcr derpolder 
under Amstelveen. Iul. hij G. S. Nmil. Overtoomscneweg 
onder Nieuwer-Amstel. Aanw. 25 Juni. le 10 uren. 

Z t i t lVn . te 1 uur. voor M. Naofl', bij W. Beunk: het 
bouwen van eene villa aan den Rijksweg van Loei 
naar het spoorwegstation. In), by den architect J. Bosch. 

Mimeden , te 1 uur. door hel p.ld.-rdistrict Bijk-v.m-
Nijmegen, op het raadhui-: lo. het houwen van een nJCUW 
ilijksmagazijll <>p den Waaldijk le Wilisen; 2o. het leveren 
van n.Hnlhout: : l . . . idem van gewasscheu riviergrint: -lo. 
idem van grint en kbi. Aauw. 21 Juui. van 0 - 12 uren. 

H.»/«mt. 'sav Is 6 uren. bij C. van der Molen: hel 
In ui wen van eene bewaarschool aldaar, bil. bij II. Biesma. 
aldaar. Briefjes merken »Bewaa«chool". 

BiMShag, ï « J u n i . 
Ouderkerk n d V m - l c l . te 11',', uren. door het dage-

lijksch iH-stuur van den Vereenigilen West bij hue r-on-
klemduiveu.h.-chisrhepolder. in De Vrijt- Handel: hel 
doen vi nige herstellingen en onderhoudswerken aau 
.len KI.-in.liuveiidrecbls.-hon watermolen. sLum.1.- aan den 
.Ainstel nabij Ouderkerk. 

VVoeiisdac . : iu J u n i . 
'•-Hage, te 11 ureu. .l.Hir het ministerie van water-

staal en/..: lo. bet verrichten vau eeuige werkeu tot nor. 
mali- ing van de Waal Onder Va rik. Est-en-Opij 
Hurwenen en Rossum, tinsel de kilometerraaien W eu 
72. Aanw. 25 eu 2'i Juni. Raming ƒ218.000; 2... het 
Verrichten van eenige werken tut iionualiseering van de 
Waal onder /alt-lknn I. Butvv-nen eu E-t-eii-Opijnen. 
tusschen de kilometerraaien 72 eu 75. Aanw. 25 en 2fi 
Juni, Riming f 160,300. 

Utrecht. Ie 11 uien. door bet waterschap Ileycnp gén. 
He Langevliet. in bel gebouw vooi kunsten eu Weten
schappen: het maken van een sehulsluisjo. 

Vmsl r rda i i i . Ie 11 ureu. tloor tien comiiiaildant der 
marine: het her-tellen en vernieuwen van n-inuiiugvver-
ken enz. np 's Rijks werf. aldaar. Aanw. 23 Juni. ti
ll) uren. 

It.iksi.-I. te 12 uren. door bet bestuur vau het water-
-ehap der rivier de I) tel .-. a„ op h.-t raadhuis: het 
bouwen van een oiitlast-lms met bijbel rende werken 
nabij den watermolen te Bokstel. Inl. bij den ingenieur 
t- Strata II aanw. 21 Juui. (e 12 uien.' Bilj. inz, vóór 
of op 29 Juni. bij ileusi'cret;iris-|i.-nningmee-ter te lt.ik-t-1. 

H-llttfie. te 12 ureu. door het ministerie van water
staat enz,, ten dieu-le der Staatss|M.irvvegeii; ln. de leve
ring vau stalen spoorstaven mei nieren eindverbindingen, 
en van haakhoiilen. in 2 pen:: 2o. het ink--|N-n van eiken 
dvmraliggers, het Inkepen en bereiden met chloorzink van 
gn-ueu dwarsliggers, en de levering van ihloorzink. Ba
ming ƒ 22.IHH1. 

l«IM-)le «.1 U s e l te 12 uren. v - V. ,\ 0. van 
lijoinsdijk: het I MUI Wen van een woonhuis op een terrein 
aau de rivier, nabij het dorp Ca|.elle ad U-el. Inl. bij 
den architect B. vnn Dam Jhsz., aldaar. Aauw. 27 Juui. 
ie 12 uren. 

.\ljnn-geii . Ie I uur. in het gemeentehuis: de slech
ting van het gedeelte der vestingwerken, gelegen tusschen 
'Ie Molenstraat eu de Ziekor-tri.it; het egalis.-or.-u vau 
bel terrein, tusschen de verlengde H.-zel-traat oude rivier 
'Ie Waal. eu vau het terrein tusschen den Kroiicnhurger-
singel en den spoorweg, met den aanlog vau wegen en 
bijbehiNirende werkeu. Aauw. de 4 laatste dagen der 
viNu-afgaande week. telkens des voormiddags 10 uren, te 
beginnen aan de Directieket-t. 

.\IJiiH-K4-n , te 1 uur. door de commissie van uitleg dei-
stad, oil het raadhuis: de verlegging va n gedeelte 
va,, den bandijk bij de m-liwe Haven. De te verwerken 
hoeveelheid grond bedraagt ongeveer 8000 M' . lid. bij 
den hoofdopzichter W. ('. \ . Hofkamp, aldaar. Aauw. de 
4 laatste dagen der vooratgaaiuIe week. telkens le 10 uren, 

l l . i n i l . i r l . i - 1 J u l i . 
li. in le II ureu. in het Gei nelsndshuis van Delf

land: lo. het verzwaren der ho-z kade van het stoom
gemaal Van der Om-s. aan de Vijf-Sluizen bij Schiedam: 
2... het uitbaggeren van een gedeelte der Noord-of Trek-
vliet: 3o. iilem der Midd-lvhet : 4o. idem der Boonervliet; 
ao. id van het water van de Leugehrug tot den NAY. 
bock van h.-t Zvvarte|N.Mortje en vandaar mt de Nieuwe 
Vaart hij Lonsduhion; «o, idem van het water vau het 
Oude Vlot tot de brug hij Arend-duin. eu vandaar lot de 
einden van den l.osvval; 7<>. hel kmozen en reinigen der 
I t-iuwat-ren in ll-lll.md. lui. hij deu fabrieklandmet-r 
-I. P. vau d.-n Berg Jz.. 0- Delft. 

Hen Huig (op Tessel). te l l uren. door bet be-tuur 
<ler £0 (iemeeuschapiH'lijkc Bolders, ten raadhuize: lo. 
Ii-t graven van .- nieuw.- dijkslo.it laug p. in. 1814 M' . 
van de til bij lli]k-iu.iu-hui/.en af tot aau den baven.lijk 
be.Kist.-n hel Oudeschild, eu het dem|N'ii van de bestaande, 
tn.-l de daan' • te maken sclineiingvverken. Inl. bij Jb, 
Hillenius te Oudeschild. Aanw. 28 Juni. tc 0 uren; 2o. 
d.< levering van p. ui. :i00 stère grint. 

V.Mirlmig te 12 uren. door burg. en vveth.: bet ge
deeltelijk vernieuwen .-u repareer,'!i der Wyckerbnig. ..vel
den Vliet naar Leiden, onder Voorburg. Aanw. 21 Juui, 
te 10 uren. 

Hum l . - i i i , te 2','j ureu. tloor bel nuiiisterie van water
staat eu/... aan bet gebouw van het prov. hestuur: h.-t 
verbeteren van den weg up den westelijken dijk van het 
Xnnr.jhnl1un.lsch kanaal tUSSChen de liufst.ile Statl-en-
l.and/icht". onder tie gemeente llfN'uda u het l'urmer-
laiidei-sluisje bezuiden l'uriiieivud. Auuw. 20 .luni. Ka-
ininy f «400. 

I t re. l i l het bouwen van 2 heeiyiihuizen op een open 
terrein uan deu VVlttevnmwensjngel, aldaar. Inl. hij den 
architect AID. Nijland. 

Iliii-.lr.-.til aan het bureau der gemeentewerken: de 
l-vering van -10 a öDJHH) Luiksche- of gr-skeieii. ongeveer 
10 bij 16 CM. 

Vr i jd i .g . 2 J u l i . 
Z w e l l r , te 12 uren, door het ministerie van water

staat en/., aan het gebouw van het prov. In-stuur: het 
afdammen, droogmaken en herstellen van de klein-schut
sluis te Katerveer. Auuw. 25 Juui. Baming ƒ"-200. 

Zvio l l . - . le 12 uren. tl'Hir hel nrov. bestuur: hel plaat
sen van een houten schut in de Orentsche wijk. bij sluis 
7 van tie Dcdemsvaart. Aauw. 24 Juni, te 12 uren. Ra
ming f 1310. 

I l i i rwenrn . te 2 uren. door bet hestuur vandenHur-
wenenschen literwaarih-iijioldei onder de g mie 
Bounnel. hij Arnold ns van Waanlenburg: ln. het leveren 
en stellen 'van een horizontaal-werkend stoomwerktuig 
uu-t hevelcetiti-ifugaalpoiiip. stoiiuikelel. en/.: 2". hel maken 
van een gebouw, s.-boni-steen, steeiikolenh-rgplaals en 

werkend stoomwerktuig, stoomketel. ceiitrifiigaal|Hiin|ii'iiz. 
Inl. bij .len architect .1. I'aul. te Zevenhuizen. Aauw. 20 
Juni, te 2 uren. 

/ i . l . - n l i . g . » J u l i . 
Heliiki'tmzMiiri. Ie 11 uren. door kerkvoogden der 

Herv. gemeente, in tie consistorie: het versterken van het 
dak der kerk en het uit- en inwendig verven van den 
kerktoren en de consistorie. Aanw. 21 Juni. le 11 uren. 

VI,i.nul..- , A J u l i . 
- W:\nv . te l l ' / j uren. dnor bet ministerie van water

staat enz., aan het gebouw van het pmv. bestuur: bet 
houwen van een schoorsteen hij het stoomgemaal aan deu 
Arkelschen dam en het afbreken van 2 sehoorsteenon vau 
dat sl igetuuai. Aanw. :i() Juni, Raming ƒ11,800, 

VVocii-ilo- , 3 J t l l l 
'm-Bm§*, te II uren. IIINU- het ministerie van water

staat enz.: het maken van 14 kribben eu hel verlengen 
van eene beslaande krib lot normau'seering van den (tel-
dcrseh.-IJsel b.-ne.leu Kiiiupeii. tusschen tie kilometerraaien 
118 t-n 121. Aauw. 3 Juli. Raming ƒ 17.000. 

M-Hage, le 12 men. door het ministerie van water
staat en/., ten dienste der Staatsspoorw.: het herstellen 
van den toegangsweg naar het station Zvvijudrecbt van 
deu siKN.rweg Kr,"la -Itolt.-nlani. Iul. hi| den hoofdiiigen. 
L. II. ,1. .1. Maz.-I. te 's-llage. Aauw. 20 Juni, te 11 uren. 
Baming ƒ1270. 

ï i l j du j t . tt J u l i . 
trii lM-iu , te 12 ureu. door h.-t ministerie van water

staat en/.., aan het gebouw van het prov. bestuur: het 
vernieuwen der Rijks-traverse te Doetinchem. behoor le 
lot den grooten weg van Doesburg naar de Pruisische 
gn-ii/eii liij ticiidi-iugou. Aanw. 1 eu -') Juli. Raining 
j iu.570. 

\v senadMt, i a J u l i . 
'•••age, le 11 uren. dom- het ministerie van water

staat enz.: de aanlMiiivv vau het ontbrekende gedeelte van 
bet nieuwe departement van justitie, ter plaatse van hel 
nog bestaande justitiegebouw. Aanw. 7 en 8 Juli. vau 
12 12'/a uren. Raming /'244.000. 

VrlJdHC. IH J u l i . 
lli.l.lelbiii-ï , te 10 uren, door bet ministerie van wa

terstaat en/., aan het gebouw van het prov. bestuur: lo. 
het verbreeden en vcrdi.-|ien van de haven lo Breskens 
en het maken vau rijspakwork langs de «mst/ijdc der 
havengeul. Aanw. II» èn 12 Juli; 2o. het leveren en stor
ten van steen tot voortzetten van de oevorverdediging 
voor Neuzen. Aanw. 10 cn 12 Juli. Riming ƒ 845(1. 

Alloop van Aanbestedingen. 
Lelden, 7 Juni: lo. de hei-stelling, het schoonmaken 

enz. der gemetselde wallen, in :i Jierc: gegund: 
le perc. aan A. Verhing, te Lelden, voor ƒ 1140. 
2 Gebr. Neuteboom, idem. voor ƒ 800. 
Se II Dezelfden, voor/985. 
go. idem idem van bruggen: gegund aau W. N. Schro

der, te Oegstgeest, voor ƒ 1000. 
h . i iw i jk I I / c e , S Juni: het maken van bet machine-

g-l.iiuw en verdere autihonrighedeii, ten beh.K've van den 
Borii.-spolder: miuste inschr, was K. Haasnoot, le Katwijk 
a.l Rijn, voor ƒ:1255. 

ta-ksl i i , s Juni: het I HUI wen van eene zaal en eene 
vei tiintnenng ; t ; l t l |,et logement De SiMSirvveg: ingek. 7 
bilj., als: 
11. II. Schreuder, te Zuidbraek ƒ 4*00 
.1. Buurke, i Noordbroek, » 8950 
B. Olthol. i idem » S045 
l>. Ravensburg, i Winschoten, • 3832 
H. W. Brons. it Scheemda. » 3000 
O. Melken-, ,» Miiivvolda. » 3460 
11. Klllist, .. Seheeuida. - 3 ll'."' 
gegu ml. 

I i impcr l i ind , 8 Juni: het herstel, de vernieuwing en 
het onderlioud der gewone aarde-, kram-, rijs- en steeii-
gl'Hiuugwerken van den [Milder Anna-Krisn; ingekomen 
8 bilj.. als: 
C. de Wilde .\Z.. te KalIeiidijke. ƒ11.500 
l i . den Ester v. d. Brink. « Krahbendijke, • 11.34!) 
A. van |'o|H'iiug. • llriiiiiissc. » 11,170 
{,. de Rijk.-. • Colijnsptaat, i 11,160 
P. Verburg, « idem » l l . B U 
C. Bolier I'/... i llriimissc. i 11,049 
M. Bn-as. » idem * 10,840 
1'. van den Berg. . Cohjnsplaat. » 10,830 

l'rsi-iu , 11 .luni: liet aiimveereii der houten brug. ge
naamd het Groene Zijl en het wederopbouwen van een 
nieuwe brug met steenen hoofden eu vleugels te Noonlijk 
gemeente l'rsom: ingek. 0 hilj., als: 
B. I'otveer. te Lai.gedijk. ƒ 3170 
II. de IJroot. II Knollendam, » 3041 
C. Hink.-. n Berkhout, » 2280 
.1. Meijer. » L'rsera, i 2247 
W. Bakker. i idem » 2200 
J. Sieuwstad. . Heets, » 2182 
gegund aan W. Bakker. 

I l a n l i i i i i . 10 Juui: het maken van eeu achtkanten 
windwalermoleu voor bet waterschap llautuinerleeg: 
ingekomen 5 hilj.. als: 
S. .Iniigedijk. te Hol werd. ƒ 0«50 
J. II. Gros, » Wijns, > 8200 
.1. (i. Schaafsma. i bet-I's, » 7100 
.1. Bakkers. i Kollum. I 800» 
(J. van der Wieren. i .laiium, » 6054 

<»iid-rii-*leiiw-i;»fttel. II Juni: bet maken van een 
trottoir en hegrinting van eenige straten, rinleering en/.: 
ingek, B bilj.. als: 
J. van Teteriiig. te Zevenbergen, /' 4743 
II. Commissaris. » DiuteliNird. • 4220 
D. (i. Struijk, • Eijnaart. 4220 
11. W. Segboer, i idem i 4177 
R. Lodder, » Willemstad. „ 4050 
.1. Back. " Oud-Dastel, " 31)00 
G. tie Rooij. 11 Diiiteluord, 1 3S77 
I'. Bngaarls, » Slaiiddaarbuiten, >i 3540 
gegund. 

II....I..-.-hl. II Juni: de levering van 1000 BL. steen
kolen aan deu polder O.-en-W .-Z'>inerlaiiden; gegund aau 
M. I, Masion, te Donb-echt, a ƒ0 .47" per HL. 

(.rottingen. 11 Juui: het maken van paalh-h.-iiugen 
met aardlalud daarboven, tot het herstellen van de ku-
iiaalgl'Hiiingeii laugs het jaagpad eu d.-n grintweg van 
d- Winsiiuierl.ioptil en van de Maarhuizerlil lot Mensin-
gevveer: ingek. 12 hilj,, als: 
II A. Smit, te Ulrum, f 0345 
W. K. de Vries, • Uariiwerd, • 6280 
W. l i . Harkema, » Warfbuizen. » 6250 
I'. Bos, t Beihiiu. i 62:10 

.1. Veendijk. • Obergum, i 8100 

.1. Zeldenrust, • Warluui, i 6180 

.1. Klippus, » Bedum, • 6150 
K. Wassing. B Groningen, « 6140 
M. Bts-i-seiua, » Warfhuizen. >• 61.10 
S. de Wil . » Groningen. I 8988 
G. Il.l/elliof. „ Oud.-Pek.-la. o 51)03 
II. Vogelenzang, • Oldehove, » 5537 

Li-fuwitrdrn. II .luni: h.-t maken van eene nieuwe 
VSSte houten brug eu het maken vau eene nieuwe houten 
wal beschoeiing te Stieus; gegund aan A. W. I'alslra. te 
Stiens, vuur ƒ1889. 

lli-usdeii. 12 .luni: het verhoogen van tien Herntschen 
en Bernschen dijk in het waterschap tie Hooge-Maasdijk 
enz.; gegund aan .1. van Elsbotit, te Giesen, voor ƒ 31170. 

Amsterdam. 12 Juni: h.-t verbeteren van de kazerne 
Oraiije-Nassau : minste inschr. waren Knipper en Dt-Vree, 
te Amsterdam, VOOT ƒ12,800. 

Vi|.-vei-n. 12 Juni: hot bouwen van een tolhuis met 
toebchooren aan den straatweg te Kolderveen; ingek. 
12 bilj,. als: 

J. Smilde Kz.. ƒ IK43. 
J. de Boer, • 1728. 
R. Geskns, i 1612.15 
G. van Rossum. I 1600. 
.1. Bos. » 1585.10 
L. Worst, » 1585. 
W. Brals, i 1570. 
\V. Woltman. i 1520.50 
R. Boiiwkut-gt, i 1512. 
B. Bruintjes. » 1408. 
F. Aberson, » 149». 
.1. Emuiink Az.. » 1335. 

gegund aan V. Aberson, te Steenwijk. 
Mneek, 12 Juni: de verbouwing van het perceel Wijk 

8, no. 680 aan de Marktstraat, onder beheer van den ar
chitect .1. P. Ilogeiniuk: ingekomen 5 bilj.. als: 
N. T. Molenaar, te Sneek, ƒ 7005 
,1. Schotanus, » idem • 6440 
F. Prins. idem » 0384 
('.. Faher -n I'. Bijvoets, i idem i 0247 
I». \ . vau der Werf, .» idem » 5700 
nog niet gegund. 

Bresthsgea . 14 Juni: het aanbrengen van eeu ver
gaarbak np het terrein der gasfabriek: iugek. 5 bilj.. als: 
ƒ2041, ƒ1497, ƒ1157. ƒ1140 en, van A. de Vries, te 
Groningen, voor ƒ1130. 

s-Husrli , 14 Juni: h.-t houwen van 10 woningen voor 
de Ikisscln- Bouwiuaatschaiipij; iugek. 4 hilj., als: 
J. C. Schellekens, te 's-Bosch, ƒ 23,500 
Gustenhnveii. i Tilburg, • 23,110 
I'. Appel. " 's-Bosch, * 22,900 
I. Mol. „ Hedel. > 19,120 

Herg.-ii np Z.iinti , 14 Juui : hel bouwen van een win
kelhuis mot bovenwoning, ouder beheer vau den architect 
( ' . I', van Genk; ingek. 4 hilj.. als: 
II. N. Siholfolaar. te Bergeu-op-Zoom. ƒ 5525 
'I'. Hansbergen. > idem i 6898 
('. van Lammeren. H Halsteren. i 5010 
(", Bastiaansen, » RergeiiHip-Zoom, • 4005 

HIIIHI , 11 Juni: verschillende werken, met leveringen, 
onderhoud en/., aan de zeeweringen van het waterschap 
Stoppeldijk ; iugek. 7 bilj.. als: 
D. Tholens. te Boek, ƒ 12.000 
I. Knie, •> Hsnsweert, » 9,010 
I'. .1. van Remortel, i Hontenisse, i 8.500 
L. I.uijk. ii Ilansweert, » 8,000 
I' I Visser, » idem i 7,000 
W. Ringbout. .. Hontenisse, » 7.000 
C. van der Hooft, » Neuzen. >. 7,200 
gemijnd dOOT C. van der Hooft, voor • 7,000 
Raming i 8,894 

'n-Hmge, 14 Juni: het makeu van stationsgebouwen, 
ItMi.Jscn. wachters vvm lingen en -huisjes, st at iousafrastcr ju-
gen. afsluitingen van overwegen eu/.. ten behoeve van den 
spoorweg Tilburg -'s-Bosch -Nijmegen, in .1 [N-rc. en in 
massa; minste inschr. waren: 

|.erc. 1, Van H«-t. te Tilburg, ƒ 1)9.200 
• 2, L. tl.- R.N.v, 's-Hage, i 125.000 
I. 3, Van Best.' , Tilburg, i 46,800 

vuur de massa. I'h. Verbrtiggen. le Waddinksvooii, voor 
ƒ 232.800. 

Veeiii-iidiiMl, 14 Juui: de houw van eene schuur met 
stalling bij hel nude-iuaimen-en-vi-niiwenhiiis; ingekomen 
4 büj., als: 
G. van Essen, te V idaal, ƒ 1340 
A. van Wagensv.-ld. * idem - 1320 
B. de Leeuw. i idem H»n 
C. van der Schans. B Gcld.-Veciiendaul, » 970 

I.roiling.-ii . 14 Juni: bet graven van een toevuerka
naal met bijkomende werken, voor Rniiikes. Rekker eu 
Van ('alcar. te Sitpnemeer; ingek. 4 hilj., als: 
l i . S.jd/e-, te Farms».,.. ƒ2725 
B. de Jong. - Groniiigeu. • 2712 
VV, l i- . - . .. Zuidhroek, .i 2575 
.1. R. de Vries, » Noordbroek, i 1045 

Het laatste biljet van onwaarde. Gegund aan W. Bos. 
Be raming was ƒ2050. 

Z i m l l . ' , 15 Juni: het maken van gebouwen in de 
legerplaats bij Oldehroek; ingek, 4 bilj., als: 
K. Schut. te Kampen, t' 4K.H0O 
J. van d.-u ISiank. » Apeldoorn, » 48,700 
H. J. Buitenhuis, •• l-:i-|.eei. i 43.700 
D. B. Idsiuga. " Elburg. » 42.900 

M I J k - i : » I J k , 15 Juni: het bouwen van eeu vvoon-
inet achterhuis met een nieuwen regenput, voor W. 
Rrvunissc Wz.; ingekomen 5 bilj,. als: 
Nas, te l'aiinerdeii, ƒ 0250 
J. M Kerkhof. » Nijmegen. » 5790 
L. Bekker, » Lent. > 5408 
J. Gcurtse. .i lud.Mir.iik. • 5289 
C. -Maters. M Vlissingen, » 4300 
gegund. 

Vr i i l i i - . i i , 15 .luni: lo, het veranderen d-r gasleiding 
in d- hoogere burgerschool; iugek. 4 hilj., als: 
L. van Gelderen, te Arnhem, ƒ 807 
II. Einders, n idem * 774 
I'. F, X. Kl-inel'eldt. w idem » 701 
A. Knoop-. * idem •> 620 
gegund. 

2o. de levering van brandstollen, iu 4 perc; 4 geldige 
eu 1 ongeldig biljet: 

korte lange beukeuld. dennenbL 
turf turf 

Wed. J. Caspars, te 
Arnhem. ƒ 0A»0 

P. Biemer Sc Zn., idem, 0.60 ƒ0 .74 ƒ0 .50 
G. W. Ringeling, id 0.85 0.70 
V,. Bougers. idem. 0.82 0.72 ƒ 1.20 0.65 
gegund aan d- minste iiisehrijvei-s. 

I l d r t . 15 Juni: de hegrinting van een gedeelte weg 
up de Ablvvoudschelaaii, Ier lengte van 886 M.: minste 
inschr. was .1. Ron/enburg. te 's-Hage. voor ƒ 1078. 

Nieuw l.-useii . 15 Juni: het bouwen vau eene school, 
met hijleveriug vau schooli bel.-n: iugek. 7 bilj.. als: 
,). Iktsrililliïiiii. te Meppel, ƒ 15,239 
.1. Otten. I idem l 14.700 
IJ. Kip. > Avereest, 14,645 
J. Giollemaii, l Zwolle, • 14,270 
H. van der Sluijs, .i idem » 14.111 
A. vau Straten, » idem » M.090 
R. Spoor, • Epe, • 12.880 

l l reda, 15 Juni: lo. bet houwen van een reinigiugs-
lokaal hij de KI'Histerka/erne, benevens het verbeteren 
vin afwatering: ingek. 5 hilj.. als: 

T. Kessels, ƒ 5840 
J. A. Mol, i 5640 
li . Verlegh. <> 5592 
C. .1. Marijnen, > 5566 
.1. Schoeinuakers. i 5525 
.1. Mol, '. 5441 

g<>. het bei stell-n en ven lie uwen van vloeren in de 
Kleosterka/erne -n iu de kazerne de Lange Stallen; inge
komen 7 hilj- als: 

T. Kessels, ƒ .1260 
J. A. Mol. i 3130 
l i . Verlegh, 3049 
C. .1. Marijnen, i 3034 
.1. Mol. • 3000 
.1. Schot akers, i 2890 
I'. J. van Glabheek, • 2840 

3n. bet doen van herstellingen aan militaire gebouwen: 
ingek. 7 bilj.. als: 

J. A. Mol, ƒ 4590 
T. Kessels, l 4512 
.1, Mol. " 4348 
H. Verlegh, l 4292 
I'. ,1. van Glabl k, • 4190 
J. Schoei .makers, l 4180 
C'. .1. Marij x 4109 

7o . l i-Hommel, i.'. Juni: lo. het makeu van zandher-
uieii, dijksiuuren enz.; minste inschr. waren; 

le perc.. O. van Onr.lt. Werkendam. ƒ 2500 
2e a G. van der Kraaij. Rossum, • 117 
3e i. L. vau Oscb. Drie], » 345 
le i I'. VV. van Batumi, Tuil, > 200 
5e » W. van den Oordt, \mraerzoden, • Öoo 
6e i O. van Oordt, > 100 
7e l De/elfde, i 150 
8e » I'. W. van Haitian. i 465 
Üe > W. van Wijk. Aalburg. • 110 

2o. verf-, timmer- en metselwerk; minste inschr. waren: 
le [Mie. I'. W . van llattuin. r 820. 
2e » De/elfde. o 712. 
3e - A. II. van Diggelen. Well. i 1008.15 
4e » W. van Wijk. i 110. 
5e - E. van V , Zuilicbeui, » 832. 
üe » J. Tom. Bervvijneii. n 819. 
7e » P. W. van llatluui. • 2172. 
8e » L. A. van Stu-nis, Zalt-Bommel, » 78. 
0e i. P. W. van Hattum, » 827. 

3o. bei-stel van steen bezeil ing enz.; minste inschr. waren : 
le perc., P. W . van Hattum, f 3094 
2e i H. van AiuiN.ij, Nieuwaal. i 2777 
tide, 15 .hint: de herstellingen aan deu toren te Lnn-

ter.-n: ing.-k. \ hil|„ al-: 
(i. van I'eurseiii Gz„ te Etle, ƒ 1431 
G. Gaasbeek, te Lanteren, » 1185 
I. (biasl k. te Ede. „ UfO 
M. van Wageiisveld Jt G. E, van Peiirsein Gz,. idem. » 1124 
gegu ml, 

l».-ii l l i n i i i i (op Tessel), 16 Juui; het bouwen van een 
pastorie; ingekomen 6 hilj., als: 

grmite kleine 
gelsuivv gebouw 

I'. Spruit, te Helder. ƒ 5472 ƒ -1766 
VV. Blaanb'N-r. te Srhagerbrug, 5275 4989 
M. VV. Schreuders. te Schagen, 5219 5119 
.1. vau Gmiiw. te Ben BIHIIII, 5130 4823 
Daabl.-r. Ie D.-n Burg, 4798 4590 
K. Plevier, idem, 4700 4287 
gegund. 

VY;>i;i-iiiii|crn . 10 Juni: het bouwen van 2 landhoofden 
voor eene brug met bet daarop stellen vau den ijzeren 
bovenbouw: ingekomen :| biljetten, als: 
W . van Hurk. te Wageningen. ƒ4054 
F. C. Herberts. » idem * 3803 
l\ de Leeuw. | idem I 3884 

'•-Ilage, 16 Juni: lo, het leveren en verwerken van 
hallast eu het leggen van s| mor hanen, wissels en krui
singen op het giN-dereiistatiiiii in de Stadst letlanden te 
Amsterdam: ingekomen 22 hilj., als: 
F. Verhoeven. Deventer. ƒ 121.100 
G. l l . van Doorn. Amsterdam. » 114.000 
E. S. Bevmer. Rotterdam. • II2.1MHI 
,1. l i . E. llauet. Amsterdam. » 112.000 
W . .1. Schram. idem, • 111.800 
G. L. N . van .Ier Drift, Schipluiden, i 110.000 
K. Haasnoot. Katwijk a/Zee. i 109.-100 
A. van der M.-ydeii Az.. Hardinksveld, • 108.500 
W. Goedkoop Pz., Amsterdam, » 108.000 
A. van Kekem. NieuwpOOrt, 107.800 
A. Hels-n. Amstenlam X I'. van Essen. Hout-

rijk-en-l'olaneii. i 107.500 
T. Lanser, Zijp.- & .1. Schreuders, Kolhorn. • 100.D79 
I). Volker, Dordrecht, i 105.700 
C. litis Az.. idem. t 104.IHH) 
,1. K.N.V. Amsterdam, i 103.485 
I'. Rijnders. Valken-waard. 103.400 
J. A. van der Eerden Wz.. Bokstel. i 103.000 
I*. A, Ikis, Dordrecht. i 09.600 
I'. K. Ozinga. Amsterdam, * 98,500 
L. Kalis K/.. Sliedrecht. » 97.400 
T. Svvets Az- Hardinksveld. - 90.600 
If. A. Wiogcrink. Groenloo, » 96,000 

2o. het voltooien van de buitelibaveii en bet maken van 
aausliiilingshazaltiuuren iu de binnenhaven aau tie voor
malige Marinesluis tt- Vlissingen; ingek. 4 biljetten, als: 
A. L. van Wijngaarden l.lz., te Sliedrnht, ƒ 357.500 
L. Kalis Kz.. • idem i 354.000 
T. Volker. Dordrecht, i 3.10.000 
.1. Volker Aï.. .1 Sliedrecht, 1 320.800 

3o. het bestraten van den weg laugs de utKirdzijde van 
het middelgedeelte vau h.-t Ceiitrual-|N-rsoueustatit)ii inliet 
Openhavenfrou! le Amsterdam; ingek. 10 bilj.. als: 
VV. Westerhof. Weesp. ƒ31,880 
.1. B. E. llauet. Amstenlam, 1 31.800 
E. S. Bevmer. Roltenlam, 31,400 
T. de Groot, Giesendam. » 31,210 
T. Lanser, Zype .V J. Schreuders. Kolhorn, 1 31.1(H) 
G. L. N . van der Drift, Schipluiden, n 31,100 
K. Haasnoot. Katwijk u/Zee, » 31,075 
A. van der Beek. Amsteidaiii, « 30.886 
I'. Westmaas, idem, 1 30,475 
A. H.-lsen. Amsterdam & l ' . van Essen. Hout-

riik-en-Polanen, • .10.475 
P, (tünders, Valkenswaard, 1 30.430 
W. .1. Schratii, Amsterdam, 1 30,300 
F. K. Ozinga. idem, * 28,700 
C. Bos Az.. Dordrecht, 28.500 
G. I). van Doorn. Amstenlam. • 28.274 
W. Goedkoop Dz.. idem, 1 28,000 

4o. het wijzigen eu uitbreiden der stationsinrichtingen 
te Al loo; ingek, 0 bilj., als: 
M. A. .1. Taverne. te Leeuwarden. ƒ 113.555 
A. S. Schaafsma. i Harlingen, 1 109,880 
W. Arntz. » Milligeii, 108.241 
II. T. Wiegerink, » (hoenloo, 1 LOBJJSa 
II. A. Wiegerink. 1 idem 1 100,800 
.1. de Klerk. II Werkendam, 1 99,800 

5o. bet wegruimen van een in den Geldei-scbe-jjsel. 
nabij de scbiphrtig te Deventer, gezonken vaartuig: iugek. 
4 hilj.. als: 
A. vau den Tak. te Goedereede. f 3000 
.1. de Goede. .1 Deventer, • 2306 
II. van Schaagen, > Zwijndrecht, « 1906 
I'. Meijer. » Arnhem, 1 1550 

I.011.I.. tt) Juui: het gedeeltelijk a veereii en vyedor-

de Kriuipeiieivvaanl; hoogste inschr. wasG.Schermers, te 
Andel, visir ƒ03.550; minste inschr. II. .1. Nederhoi-st, te 
G la. voor ƒ04,368. 

I t r . - c l i l . 17 Juui: het herstellen van bestratingen en 
vau (H-immuun-ii op ve.-schill-n.l- stations der spoorwegen 
van Harlingen uaar Nieiivvesclians eu van Mepp-I uaar 
Groiiingeu: ingekomen 6 hilj.. als: 
H. Wessels, te Assen. ƒ M ; S 
II. .1. Kroon. •> Groningen, $ 8404 
li . II. Harkema, • idem 1 8323 
P. Plukkat, 1» Leeuwarden, 7860 
A. l l . Te 11 inga. 1 Grooteajset, 11 7777 
M. V. .1. Taverne, Leeuwarden. „ 7497 
.1. van der Veen, 1 Gmningen, 1 7357 
A. Schreuder Jr., 0 idem „ 7151 

Nijmegen, 18 Juni: hel maken van de geitouwen voor 
bet gviimasiiun en tie woning vau den rector; ingekomeu 
6 hilj!. als: 

massa 
L. de Rooy, 's-llage. f 68,086 
II. E. .1.- Baan, Sche veilingen, 50.831 
C. Meijers. 's-llage. 5K.603 
ti. Lieftnig. Arnhem, perc. 1 /' 42.222 

• 2 1 17.777 
massa 1 57,200 

J. M Vos, Almelo... „ 49,800 
A. Th. Ops.Miu.-r. Nijmegen, perc. 1 ƒ 33.800 

1 2 '. 13,000 
massa 1 40,700 

gegund iu massa aan A. Tb. Opsoomer. 

Vervolg der Berichten en Mededeelden. 
B I N N E N L A N D 

A m s t e r d a m . Het ZVteuwi van den Dag doet 
de volgende waarschuwing hooien: 

«Ue Panoraina-manie, die overal zulke verontrus
tende verhoudingen aanneemt, beeft twee even lee-
lijke kanten. Vooieeist brengt zij ons publiek in 
den waan, dat eeu panorama een soort van kijk-
sjielletje i s , 'twelk op de kennis tehuis behoort; een 
opvatting; waartegen de verzekering; vau anderen. 

http://vniiteikl.iliiweik.il
http://lmin.nli.ru
http://Kuophaiidel-.-n-Z.i-
http://KI.-in.liuveiidrecbls.-hon
file:///ljnn-geii
http://Ziekor-tri.it
http://egalis.-or.-u
file:///IJiiH-K4-n
http://dijkslo.it
http://be.Kist.-n
http://Xnnr.jhnl1un.lsch
file://W:/nv
http://Oud.-Pek.-la
http://lud.Mir.iik
http://7o.li
http://Onr.lt
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 19 Juni 1880. 

dat men zich, zoolang men het niet met eigen oogen 
gezien heeft, oiim 'gelijk een voorstelling kun maken 
van ileu die|>-aaiigrij[ieiuleu indruk eu het waarlijk 
schoone van zulk een nabootsing der natuur, niets 
baat — eu ten tweede verdenkt men de knuste* 
naars, die hun talenten aan een panorama dienst
baar maken, van verloochening der heilige kunst 
ten bate van tijdelijk voordeel. Doch 't ergste i s , 
dat de panorama-manie hier en daar gepaard gaat 
met een ergerlijke nSchwindel", een speculatie op 
de zakken van het publiek, die tot schande van onze 
dobbelaars op de Kuropeesche beurzen maar al te 
vaak gelukt. Men vertelt van ondernemers van pa
norama's, die reeds voordat er een steen gelegd is, 
fabelachtige winsten gemaakt hebben; wij hoorden 
o. a. spreken van 1 Innaai de waarde van toege
deelde aandeelen, genoten ditmaal werkelijk dooi'een 
kunstenaar, die /ijn roeping uit het oog verloor. 
Gelukkig heeft iets dergelijks hiertelande nog niet 
plaats gehad, maar de vermaning goed uit zijn oogen 
te kijken, nauwkeurig de rooskleurige voorstellingen 
bij inschrijvingen vooi' panorama's na te rekenen en 
vertrouwde deskundigen Ie raadplegen, eer men zich 
in soortgelijke ondernemingen steekt, schijnt helaas 
ook reeds ten onzent niet overbodig. Heivare of 
pickpockets | Past op uw zakken 1" 

In het nommer van l'J dezer trelfen wij eene 
tweede waarschuwing aan, die evenzeer waardering 
verdient : 

•Een telephoon-inaiiie bestaat evenzeer als een pa
norama-manie, al merkt men er in den laatsten tijd 
niet zooveel van. In onderscheidene plaatsen wordt 
vrij wat strijd gevoerd om de concessie te krijgen 
voor het aanleggen van de leiding. Curieus»! dingen 
komen daarbij zoo nu en dan aan het licht. Ken 
van de concessieaanvragers voor Amsterdam zegt: 
»we zullen, als gij wi l t , de toestellen van de Heil 
Telephon Company gebruiken, de lieste die er zijn." 
Daar verschijnt nu de Heil Telephon Company op 
het tooneel cn zegt tot den eersten concessie-aan
vrager: Met uw verlof, wij vragen zelf concessie, 
dus geren wc u onze toestellen, tie ge zou goed 
zijl zelf ile beste le noemen , niet. 

Wat zal het einde van dezen strijd z i jn?" 
G o u d a Het gedenktceken ter eere der gebroe

ders Houtman zal den 1 Juli onthuld worden. Het 
is ontworpen en uitgevoerd door Xav, Stracké te 
Amsterdam, wiens ontwerp uit een zevental gekozen 
werd en onderscheidt zich door smaakvollen eenvoud. 

H o o r n . Voor den antieken si)veren beker van 
gnuif Bossu, toebehoorende aan de stad Hoorn, thans 
op de tentoonstelling te Amsterdam, is dezer dagen 
[•er telegram eeu bod gedaan van 111,000 francs. 
Met algemeene stemmen is echter door den Gemeen
teraad besloten den beker niet te verkoopen. 

Vlissingen. 1 lp de algemeene vergadering van 
aandeelhouders der stoomvaartmaatschappij 'Zeeland 
werd medegedeeld dut in hel sfgeloopen boekjaar, 
iu tegenstelling met vroegere jaren. mei winst ge
werkt is, zijnde een bruto-saldo van / 159,113.16, 
hetgeen echter nog lang niet voldoende is om aan 
de lasten, die dc Maatschappij drukken, krachtig 
het hoofd te kunnen bieden. De winst- en verlies
rekening sluit derhalve met een nadeelig saldo van 
/82,27'J.13, hetgeen, volgens de bestaande over
eenkomst, ten laste der erfgenamen van wijlen Prins 
Hendrik voorwaardelijk wordt overgeschreven. 

liet totaal der sedert 1 Januari 1876geleden ver-
liezen bedraagt nu ƒ1,606,378.33, cn met inbegrip 
van het verlies over 1875, f 1,939,505.36%. 

Het aantal reizigers is met '28 pCt. vermeerderd, 
en bedroeg ölOOO; het aantal goederen bedroeg 
39734 tons, zijnde meer dan het vorige jaar. Toch 
was de opbi engst minder, door de groote concurren
tie, die tot lage vrachten dwong. 

Er weiden 364 reizen afgelegd, zijnde 1G moer 
dan iu 1878. Deze uitbreiding vau deu dienst ver
oorzaakte hoogere uitgaven . daarentegen zijn som
mige exploitatiekosten verminderd. Het afgeloopen 
jaar kau echter daaromtrent niet als basis dienen 
voor de toekomst, daar de nieuwe schepen veel onder
houdskosten zullen kunnen noodig hebben. 

AdvertMtiEn. _ 
Tc- /.VTl'IIES wordt gevraagd een tijdelijk 

Opzigter-Teekenaar 
op een salaris van f UO a f 80 's maands. 

Adres bij den Gemeente-Architect. 

De ondergeteekende, B o u w - en W « t e r - B o u w 
k u n d i g e , beveelt zich aan tol hel 

oiitwenien vuu Plannen, 
let M A K E N VAN T E E K E N I N G E N . BE
S T E K K E N en BEGROOTINGEN en belast 
zich tevens met de uitvoering, legen billijke voor-
waardin. 

J. W. T E R B E R G , 
Spijkerstraat 132'/, Arnhem. 

Het C O L L E G I K van HEG E N T E N over hei alge
meen Burger Gasthuis te Rergen-ap-Zoom, zal op 
Maandag den 1 *#'•»« Julij 1880, des middags ten 12 
ure, in bet ujienhaur bij enkele inschrijving aan
besteden : 

Het bouwen van een Algemeen Burger 
Gasthuis te Bergen op Zoom en het 
leveren van alle materialen daartoe 
benoodigd. 

Bestek, voorwaarden en teekeningen liggen van 
af beden ter inzage iu hel KofQjbuis dc Draak bij 
den heer J. II. T l i l M l i O S op de Groote Markt , 
terwijl bestek en voorwaarden ie verkrijgen zijn op 
franco aanvrage hij genoemden heer J. B. TBIMBOS , 
tegen betaling van ƒ 1 . 5 0 per exemplaar. 

Aanwijzingen op Maandag den 1 2 d M ' en Zaturdag 
den Julij 1880. 

Inlichtingen te verkrijgen bij den heer C. I'. V A N 
G E N K , A H i i teel te Bergeii-op-Zoom. 

ZEGT JILT VOORT. 

Polderbesturen etc. welke nos* 
District- of Overzichts-k»arten 
in teekening ^ehmgt wenschen 
(voornamelijk ter lithograteering*), 
gelieven dit te melden onder let
ters A. Z. uan het bureau dezer 
courant. 

A a n b e s t e d i n g . 
De P E R M A N E N T E COMMISSIE uit de Iteederij 

te Scheveningen is voornemens op Maandag den 
28 Juni aanslaande, des morgeus ten 11 UT6 , 
ten huize van den Heer P. V A R K E V I S S E R , Keizer
straat 874, aldaar aan te besteden: 

Den bouw van een Verkooplokaal met 
annexe Vergaderkamer en Conciërge
woning . op het daartoe bestemde 
terrein gelegen aan de Wassenaarsche 
straat te Scheveningen. 

Bestek eu teekening liggen ter inzage en over
name van af heden aan bovengenoemd adres, terwijl 
gedrukte bestekken ad f 1.— verkrijgbaar zijn bij 
da Boek handelaars VISSER & C o . , Keizerstraat 34 , 
Scheven ingen. 

Aanwijzing op het terrein op Woensdag 23 
Juni 1880, 's morgens ten 11 ure, door den met 
deu bouw belasten Architect 1|. E. D E B A A N , bij 
wien tevens de noodige inlichtingen zijn te bekomen. 

Raming der kosten f 7850. 

A a n b e s t e d i n g 
R E R R - M E P P E L . 

i:t B E S T U U R der Remonstrantsche 
Gemeente te MEPPEL stelt zich voor 

om op Woensdag 23 Juni e. k., des n/m ten 
3 uur, bij den heer VOOKTIIUIS , in de Dontokoe 
alhier, bij enkele inschrijving, iu het Openbaar 

aan te besteden: 
Den bouw eener KERK, met bijlevering 

van alle benoodigde materialen enz., 
alles overeenkomstig bestek, voor
waarden, plannen en teekeningen. 

De teekeningen liggen van af heden ter visie in 
het Hotel Bontekoe, terwijl de gedrukte bestekken 
en voorwaarden van af Zaterdag 12 Juni e. k. 
ter zclfdor plaatse aanwezig en op franco aanvrage 
ii 7ö cents bij den eerst ondergeteekende verkrijgbaar 
zullen zijn. 

De inschrijvingshiljetten moeten op de in de voor
waarden aangegeven wijze ingeleverd worden , terwijl 
de aanwijzing in loco zal plaats hebben op den dag 
tier aanbesteding, des middags kwart ua twaalf. 

M E P P E L , 7 Juni 1880. 
Ret Bestuur der Remonstrant se he Gemeente, 

Bs. ST'RUBEN , 
Voorzitter, 

l l HOU WINK R z . , 
Secreluris. 

AANBESTEDING. 
De Architect IJ. B I J V O E T S G s . , te Amsterdam, 

zal namens zijn principaal o p 24 Juui u. s. des 
middags teil 12 ure, iu het Hotel de Oude tiraaf 
in de Kalveratraat, aanbesteden: 

Het bouwen van vier Heerenhuizen op 
een terrein gelegen aan de Stadhou
derskade tusschen de Vondelstraat 
en Vondelkade 

Het bestek en de teekeningen liggen ter visie in 
voornoemd Hotel, de bestekken zijn a f 1.— per 
exemplaar verkrijgbaar bij G E B R O E D E R S KOSTER , 
Leliegracht , Amsterdam. 

AANBESTEDING. 
D E COMMISSIE VOOR D E N U I T L E G D E U STAD 

NIJMEGEN zal op Woensdag 30 Juui 1880, des 
namiddags 1 uur, in het openbaar leu Raadhuize 
aanbesteden: 

De verlegging van een gedeelte van 
den Bandijk bij de Nieuwe Haven te 
Nijmegen. 

De te verwerken hoeveelheid grond bedraagt 
ongeveer 8000 M 1 . 

De teekeningen liggen van 10 Juni af ter inzage 
op de Gemeente-Secretarie, alwaar het bestek tc 
rekenen van 14 Juni mede ter inzage zal liggen, 
en legen betaling van 2."> Cents verkrijgbaar zal zijn. 

Inlichtingen worden gegeven door den Hoofdop
zichter voor tie ontmanteling van Nijmegen, denbeer 
W . C . A . H O F K A M P aldaar. 

Aanwijzing in loco op de vier laatste dagen der 
voorafgaande week, telkens des voormiddags 1 0 uur. 

D E COMMISSIE V A N BIJSTAND IN ntT B E H E E R 
i .KR G E M E E N T E - G A Z K A H H 1 EK TK 's GRAVEN
HAGE, zal voor afbraak verkoojien: 

De Gebouwen, Gashouders en andere 
Toestellen der buiten werking ge
stelde Oude Gazfabriek te 's Graven
hage. 

In srh rij vingen voor een of meer perceelen of wal 
voor bet geheel, worden ingewacht vóór of op den 
10 Julij a. s. ann het KANTOOK OEfi N I E U W E O A Z -
i ,v i n I I K , achter den Loosdumschen weg te 's Gra
venhage. 

De voorwaarden voor den verkoop zijn verkrijgbaar 
ten Kantore voormeld tegen betaling vun 2 0 Cents. 

P R I J S O P G A V E G E V R A A G D V A N 

twee Telegraafdraden met toebehooreo 
langs eene liaan van Öö Kilometer. 

Adres de Heeren J . C. V A N H A T T U M en C 0 . , 
Verwet-straat, 'e llerlagenbosch, waar de noodige 
iulichuiigeti te verkrijgen zijn. 

AANBESTEDING. 
B U R G E M E E S T E R K N W E T H O U D E R S der Ge

meente LEEK ;Pi-oviiicie Groningen) zijn voornemens 
op Maandag 28 Juni e. k. in het ojienbaar aan 
te besteden: 

tt, Het opruimen van de houten draai
brug over het hoofddiep te Leek en 
het daarvoor in de plaats maken van 
eene ijzeren basculebrug met wa
terdichten kelder, landhoofden enz. 

b. Herstellingen aan de metselwerken 
van sluis 1 en het maken van een 
paar nieuwe deuren etc. 

c. Het maken van 164 Meter paalbe-
heiing met aardtalud daarboven. 

Bestekken zijn van af Zondag 20 dezer op franco 
aanvrage a / 0 . 5 0 per exemplaar verkrijgbaar ter 
Secretarie de/er Gemeente. 

Aanwijs up den dag van aanbesteding 's voormid
dags elf uur. 

Inlichtingen te bekomen bij den Qemeente-Opsichter 
D. DE H E R D E R te Leek. 

Aanbesteding. 
Door of van wage het BESTUUR V A N m W A 

T E R S C H A P D M RIVIER DE D O M M E L c. a. zal 
wonlen 

A A N B E S T E F D : 
Het bouwen van eene Ontlastsluis met 

bijbehoorende werken nabij den Wa
termolen te Boxtel. 

Bestekken zijn op franco aanvraag tegen («taling 
van ƒ 0 . 5 0 per stuk verkrijgbaar hij den Seereturis-
Penningmeeater te Boxiet, en hij den Ingenieur te 
Stratum. 

Aanwijzing op het terrein zal gedaan worden op 
deu 24 Junij e. k , des middags ten 12 uur, 

Inlicht ingen zijn le bekomen bij den Ingenieur te 
Stratum, 

Insebrijvingsbillettcn in te zenden vóór ol op den 
29 Junij e. k. bij den Secretaris-Penningmeester 
te Boxtel. 

Opening der billet ten op het Raadhuis te Boxtel, 
np den 30 Junij e. k . , des middags ten 12 uur. 

1.1 I I I L I I M J I 

Wijnstraat Rotterdam. 
R O B E Y & C O M P ' S V E R T I C A L E STOOM

MACHINES mei of zonder S T O O M K E T E L , 
steeds voorradig. 

Wij garandeeren deze, als zijnde de beste ïn hunne 
soort, legen concurreerende prijzen. 
Geïllustreerde prijscourant wordt op aanvraag 

toegezonden. 

P A R K E T V L O E R E N 
en verglaaade gefigureerde T e 

gela, voor Muren en Decoratie. 
DE L INT & C " . , Haringi liei 7, Rotterdam. 

GAS-ZUIVERING 
door het gebruik van ijzer-oxyde, gelevoitl door de 
Gas Purification anil 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. 

Calqueerlinnen, 
eene zijde dof, per rol van 22 Meter f 11.25. 

C A L Q U E B i l -
EN ANDERE 

T E E K E N P A P I E H E N 
I . l)llili'll^(!\VOllll |U'ij*fll hij ilt; 

K o t t i T i l a i l l s i l i i ' I h l l l l l c l s . ' i s s i i i ' i i i t i e 
J . C. N E I S / E N & C". te Rotterdam. 

Monsters gratis franco. 

"PHOTO-LITHOGRAPHIE. 
Hei basta procédé om Bouwkundige Teeke

ningen, Bestek-plannen, Kaarten enz. snel 
en goedkoop te reproduceeren. 

Prospectus op aanvrage gratis. 

Amsterdam. liebs. REIMERINUER. 
Lithographen, Steen- & Boekdrukken. 

KLOOS & V A N LIMBURGH. 
BgUMn wn Zuilen- rn TjHImill niiiinmi 

in I t l JNI 'KUISSKN, 

Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 
Straatkeien, Portland Cement, 

KAU, BltUINSTKEN', VUURVASTE STEENEN, ENZ. 
Nt«MMta«ra S.zijilt! 55, l l o l l r r d n i n . 

H. & J. SÜYVlST 
Fabriek vao Stoomketels en Werktuigen, 

de Hiillimilsclir 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 
Jen kortst Minnelijken tijil ft'lcvenl cn uitgeroerd. 

- A l g - o m o o n I > < > ) » < » • 
D E R 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 
VAN 

SVMIAL'E. TK KUliMKS, HUXkHIJk. 
Z I L V E R E N M E D A I L L E 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 PARIJS. 
Teekeningen en Prijscourant zijn te bevragen bij 

J. J . S A N D , Wijnhaven 7(i Rotterdam, alwaar ook 
verkrijgliaar: Verschillende soorten van goedkoope 
T E G E L S en TROTTOIRSTEENEJN (genre 
Sarnguemines). 

i r W L S I I Ö E I l , le AIIITMMIIT 
l * t t * . Z i l v e r e n M e d a i l l e v o o r W n t e r -

pn*<-In- t ru in t ' I I t r II. 
I H 7 0 . HoosTHte o n d e r H r l i e l d l i i i E v o o r l i « . 

l e r p a a t - e n — — - ' - T m l n s i r M f i i . 
Voorts: B : \RO- en T H E R M O M E T E R S , alle soorten 

van K I J K E R S , B R I E F B A L A N S E N , ana. enz. 

Louis GOFFINTC1^ 
R T J E D A H T O I S l o . 

L U I K . 
Eigenaar, cn exploitanten van H A R D S T E E N - • 

van KEIJENU11UEVEN. 

Vijftiende Jaargang. N ' . 26. Zaterdag 2G Juni 1880. 

Nazal* 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 U R R I -
UOIIS, W A R A N D A ' S , enz., nlsmnle I IKKI.KEDINIi 
van M U R E N , T E G E L S voor I I I .UKMIIAKKEN cn 
P A N E E L W E R K enz. 

Uitsluitend Agentschap van Saw t <"'. 
voor Nederland en deszelfs Koloniën 

G r . J. OOR, 
F i r m a A X T . D E W I L I ) , 

Srheepmakershaor), .Y". 02 en Jufftntraal ,V". 56. 

R O T T E R D A M . 

Hij J . Q. B R O E S E te Utrecht is verschenen: 
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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 

VAL TRAVERS, 
geeft berigt ilat door liuiir lot eenige A G E N T E N voor den 

verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 

F O L K E R S «V C». te Amsterdam, 
door wie ook tot hel leggen van Vloaren inlichtingen wonlen verstrekt en orders voor geheel Neder-
land aangenomen op gelijke voorwaanleu als aan de Fabriek, Relt weg N " . 3 , te Amsterdam. 

De Directeur W. P. WALSH. 
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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 R 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 . 
Het Weekblad verschijnt des Zaterdags. 

Het abciii'ieiiicnt bedmn t̂ TOOT het liiuut-nluud ./'IM pst 'I SU 
wel by vooruitbetaling SM ijnlden per janr. Afzonderlijke Hommers 
uittil".tril iu:; 15 CCDt. 

Alle stukken en advertentien te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentien uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Advertentien van 1—5 regels ƒ 1.—, daarboven 20 ernt voor elkeu regel 
plaatsruimte en 11) eent voor een hewijsuuiiliuer. A tl ver te lillen Vuur liet bui
tenland 25 cent per regel. 

Gedrukt bij U. W. van dei' Wiel Sc O. te A r n h e m , 

O V E R DE R O L V A N D E N I N G E N I E U R I N DÈ 
N I E U W E R E M A A T S C H A P P I J . 

(Uit de Baatte univcrseltc des mines). 

Betar laat dan nooit, is mijne verontschuldiging, 
als ik deze rode van den ingenieur Aruiaiul Slévar t , 
ie L u i k , reeds uitgesproken iu Nov. 1878, eerst 
„II vertaal. Maar zij heeft voor Nederlanders nog 
data van hare actualiteit verloren. Zij kan er 0. a. 
toe leiden , h«t onderwijs te Helft minder eenzijdig 
iu te richten eu de studenten der Polytechnische 
School voortaan beter voor te bereiden tut hunne rol 
uls staatsburgers, door hun (tok onderricht te doen 
seven in de nieuwere talen, geschiedenis, aardrijks
kunde, biologie en sociologie. H- v. E. 

Mijnheeren, De cirenlaire, die gij allen ontvan
gen hebt, schrijft mij , zeer ten onrechte, het voor
nemen toe, II op de hoogte van den algemeenen 
vooruitgang der wetenschappen te houden: dal is 
mijn plan niet en ik hoop geen misbruik van uw 
aandacht te maken door in de plaats van het tafereel 
dar jongste vorderingen van een of anderen tak der 
wetenschap|>eri enkele beschouwingen te stellen van 
een der beroepen, waartoe onze gemeenschappelijke 
moeder, <le Universiteit, ons heeft opgeleid. Ik 
wensch te spreken over het beroep van ingenieur, 
waaraan ik mij gewijd heb, dat ik hoogacht en 
liefheb; gij zult mij daarom vergeven, zoo ik het 
•St eenige voorkomendheid behandel. 

Wat is een ingenieur, en welke rol stieelt hij in 
de hedendaagse he maatschappij.' 

Als men de geschiedenis raadpleegt, ziet uien 
ilnidelijk een trek die alle vooruilschrijdenile hescha-
ving kenmerkt in den overgang van een oorlogstoe
stand tot een industrieelen. Deze twee toestanden 
zijn met elkander in strijd, en ofschoon onze eeuw-
te gelijk de talrijkste en de verschrikkelijkste oorlo
gen en de prachtigste ontwikkeling der nijverheid 
aanschouwd beeft, moeten wij niettemin dat anta
gonisme erkennen indediep-ingrijpemle en bedroevende 
storingen, die de oorlog iu de nijverheid aanricht 
«i in het meer en meer onmiskenbaar streven der 
arbeidzame volken naar den vrede, de eenige voor
waarde, die een vrije vlucht kan geven uau de 
volksvlijt. 

De industrieele beschaving heeft, in haar jongste 
en snelle ontluiking, een bijzonderen stand geschajien, 
dien der ingenieurs; hij beslaat slechts sinds hel kleine 
getal jaren, waarin een afzonderlijk onderricht ge
wijd wordt aau de vorming van deze nuttige tus-
schenjtei-sonen. 

In het bezit van alles wat de wisk le, natuur
kunde, scheikunde cn zelfs de levensleer hebben hij -
eangegasrd aan stellige wetten en feiten, alles wat 
da sul vers wetenschap nog niet genoeg heeft uitge
werkt, aau 'Ie toekomst overlatende en ook wat nog 
niet rijp is voor onmiddellijke toepassing op onze 
behoeften, jaagt de klasse tier ingenieurs dagelijks 
een eenig doel na : de stoffelijke heerschappij van 
den mensch over de Natuur uit Ie breiden en alle 
dienaren der Natuur, die, zonder haar. slechts hin
derpalen of vijanden zouden z i jn , le doen verhoeren 
ïn volgzame boinlgenooten. 

Dit vermogen van den mensch over de Natuur 
strekt zich al verder uit naarmate hij de ver
schijnselen en hun wetten boter kent. Naarmate 
het veld der wetenschap grooter wonlt , breidt de 
ontwik kei ing van de toepassingen zich op hare beurt 
uit, alzoo het woord van Haco bevestigende: »Dc 
Klacht is evenredig aan de kennis." 

Wel-is-waar moet de wetenschap niet beschouwd 
Wonlen als uitsluitend dienende tot grondslag VOOT 
nuttige aanwendingen. Zij heeft eeu edeler doel, 
een verhevener i-oepiug, namelijk die, zegt Augusle 
Com te, van te voldoen aan de fuiiilamentecle be
hoefte, welke ons verstand gevoelt, om de weiten 
der verschijnselen te kennen. Deze solvere weten
schap, die dikwerf de toejiassing van hare ontdek
kingen vooruit i s , heeft een ruimer gebied dan dat 
hetwelk de ingenieur moet hebben doorloopcn, maar 
'leze zou in zijn roeping tekortkomen, zoo hij 
in het Opdoen van kundigheden bleef staan aan de 
grens van wat onmiddellijk kan worden toegepast. 

Een ontdekking die heden schijnt te behooren tot 
bet veld der loutere bespiegeling, zal morgen wor
den aangewend voor dagelijksch gebruik en spoedig 
•ank onontbeerlijk worden voor het bestaan tier maat
schappij. 

Zoo heblien de Grieksche mectkundigen de kegel
sneden bestudeerd zonder te vermoeden, dat dc kennis 
*an die kromme lijnen de grondslag der zeevaart
kunde zou worden en tallooze schepen, die den Oceaan 
daorklieven, instaat stellen er veilig hun weg te vinden. 

De bescheidene proefneming van Vol ta , die den 
e''fsten electrischen stroom heeft ontdekt, was er 
verre af het telegraafnet te doen vooruitzien, dat 
den geheclen aardbol omklemt, of de schittci-eude 
verlichting, die weldra algemeen zal zijn. 

Men staat verbaasd, als men let op het geringe 
gewicht der wetenschappelijke nasporingen, die soms 
gestrekt hebben tot grondslag voor dc uitgebreidste 
toe|Kissingcii in de nijverheid. Om er l ich van te 
overtuigen , is bet voldoende te herinneren aan de 

spankracht van den stoom eu aan de onlzettende 
vermenigvuldiging van het. mechanisch vermogen in 
de fabrieken, op de spoorwegen en op de schepen 
van de geheele wereld. 

Door een terugwerking, die men dikwijls weder-
vindt in de maatschap|»olijke s tudiën, geeft de nij
verheid aan de wetenschap weder wat zij van haar 
heeft ontvangen, en het is gebeurd, dat de theorie 
de praetijk gevolgd heeft, / i j beeft haar voordeel 
gedaan met weinig bekende feiten, die men niet 
iu de lulmraloriu bestudeerd bad, en die zich slechts 
aau de nasporingen der geleerden hebben voorge
daan, toen de toepassing reeds algemeen in gebruik 
was. Ik zal er slechts één voorlieeld vau aanhalen 
onder de voornaamste: tal van stoomwerktuigen trok
ken jiartij van de uitzetting vau een mengsel water 
en stoom, langen tijd vóórdat de wellen dezer uit
zetting bekend waren. 

Elke weteusehapjiehjke verovering is voor de ge
leerden het uitgangspunt van nieuwe onderzoekingen, 
maar voor de ingenieurs is het een zaad, dat moet 
ontkiemen, groeien en vroeg of laat nuttige vruchten 
dragen. Eveneens wordt elke uitvinding vau het 
pniclisch genie, die voor den ingenieur het uitgangs
punt van nieuwe vorderingen is, op hare beurt voor 
den geleerde eene aanleiding om nieuwe leiten aan 
de studie |e onderwerpen. 

Zoo wordt een noodwendige solidariteit gevormd 
tusschen het gebied van tien gcleente en dat van 
den ingenieur, niettegenstaande zij zich tevens dui
delijk van elkander afscheiden. Aan den een: de 
afgrtrnkkene of abstracte wetenschap en de ont
dekkingen , zonder andere bekommering dan het 
opsporen van de waarheid, — aan den ander: de 
concrete wetenschap en de uitvindingen, de blikken 
gewend naar de onmiddellijke toepassing vau de groote 
taak der onderwerping vau de natuurkrachten. 

Het is verre at', dat die twee rijken altijd zoo 
scherp afgebakend zijn geweest: vroeger deed Archi
medes het werk vau een geleerde, toen hij de eigen-
schap|>en der parabool ontdekte eu de vvalerwecg-
kimde schiep, en het werk van een ingenieur, toen 
hij de Romemsche vloot verbrandde e» werktuigen 
tot het opvoeren van water uitdacht om de moerus
sen van Egypte droog te malen. In later tijd 
betoogde Simon Stevin, dien Maurils van Nassau 
tot ingenieur der dijken benoemde, het eerst 'le 
mechanische wetten van de samenstelling der krachten; 
Pascal en lluygens waren beurtelings geleenlen en 
ingenieurs. 

In ou/e dagen is dit niet meer het geval: aan 
den eenen kant is de wetenschap te omvangrijk ge
worden, en men vindt geen mannen meer, die, gelijk 
weleer, een encycloiiediscbe kennis bezitten; aan 
den anderen kant zijn de toepassingen op de nijver
heid, in overeenstemming met de groote wet van 
den vooruitgang, meer en meer heteiogeen of onge
lijkslachtig geworden en hebben tot een wellicht 
I.i.Ji.• i:-1-• • i splitsing in vakken geleid. 

Bij den eersten aanblik vindt men gemakkelijker 
de voordeelen dan de bezwaren van dit feit; zoo 
men niet op zijn hoede is , zullen deze specialiteiten 
zich meer eu meer afzonderen; de ingenieur zal zich 
namelijk opsluiten in een werkkring die steeds meer 
beperkt zal wonlen, totdat bij alechts een raderwerk 
is in dc lueiisrhheid. 

Dan zal men bittere klachten hooren. zooals 
onlangs geuit zijn in de algemeene vergadering van 
de Vereeniging der Duitsche ingenieurs te Munchen: 
over het gebrek aan maatscbappebjken invloed *sn 
den ingeiiieiirsstand; over de voorkeur, die men 
aan louter geschiktheid voor den handel schenkt bij 
het besturen van groote iiijverhciilsnnilcrncmingen; 
eindelijk en vooral over het tirannieke overwicht 
van de rechtsgeleerden en letterkundigen in het 
staatsbewind. 

Een weinig nadenken zou toch zeer spoedig de 
oorzaak van dezen toestand aan toonen, die niet al
leen dc ingenieurs treft, maar allen, tlie zich met 
ijver overgeven aan eenige s|ieciuliteit. 

H i j , die wegens dagelijksche, veel tijd verslindende 
besigbeden, welke zelfs weinig vrije oogeiiblikken 
overlaten voor de eenvoudigste maatschappelijke be
trekkingen , altijd iu hetzelfde spoor draait en hel/ellile 
onderwerp uitgraaft, kau cn moet iu diepte winnen, 
maar zekere zijden van zijn verstand zullen verdorren, 
zijn geest zul slechts aan ééne zijde o|>eii blijven 
en de algemeene denkbeelden zullen spoedig uit zijn 
gewone zorgen verdwijnen. 

Zij daarentegen, wier beroep niet onderworpen 
is aan de noodzakelijkheid om de studiën in denzelfden 
graad te siiecialiseeren, behouden iu het vei-stauds-
leven een overwegenden rang en geschiktheid tot 
bepeinzing van algemeene ouderwer|ien, en juist 
daardoor geraken zij tot die heugde Stelling, waar* 
tloor zij hun maat scha ppel ij ken invloed kunnen uit
breiden , zij het ook ten koste der grondige ken
nis van al wat noodig is om hunne verschillende 
betrekkingen waar b ' nemen. 

Zeer ten onrechte heeft men in die vermeende 
bijzondere geschiktheid voor algemeene denkbeelden 
ecu noodwendig gevolg van de studie der doode talen 

en der oude schrijvers willen zien. Het is te betreu
ren f dat het middelbaar onderwijs gescheiden wordt 
iu twee deelen, waarvan het eene, getooid met den 
1 raaien naam van humanitCs (oude letterkunde), 
Ixsug schijnt te leggen op de ontwikkeling van 
alles wat schoon en groot is in het verstand en iu 
het hart; terwijl het andere, dat toch gewijd is 
aan de hoogste lieschaving door de beoefening van 
de stellige wetenschappen, om zoo te zeggen onteerd 
wordt, door de minachtende bemanning van vakstudie 
en bestemd schijnt om slechts vaknienschen voort 
te brengen. 

Is het dan om de lessen, die zij gevolgd hebben 
op de middelbare scholen, dat wij onderscheid maken 
tusschen de laenschen? Is bet niet veeleer om het 
gebruik, dat zij iu het leven maken van de vorming 
van hunnen geest ? 

Een ingenieur, die dc zoogenaamd klassieke studiën 
niet heeft medegemaakt, heeft niettemin het recht 
te zeggen: o ik hen mensch en niets menschel ij ks 
blijft mij vreemd'', en al kau hij dezen dichtregel 
van Teren tins niet in het Latijn opzeggen , het gevoel, 
dat hij uitdrukt, is er niet minder krachtigom in zijn 
hart. Zijne bijzondere denkbeelden beletten hem niet 
algemeene dcukiicclden te hebben. Hij heeft bewust
zijn van de gewichtige ro l , die de klasse, waarvan 
hij etui deel uitmaakt, geroejien is in de maatschappij 
te spelen. Om geen misbruik te maken van het mij 
gegunde woord, zal ik slechts stilstaan bij ééne 
bedenking, waarvan gij gemakkelijk al het gewicht 
zult gevoelen. 

Ouder al de beschaafde mannen is de ingenieur, 
juist door zijn beroep, het meeat in onmiddellijke 
aanraking met den werkenden stand, zoodat, terwijl 
men rondom hem tie economische en rnualschapp'lijke 
vraagstukken in de wolken der theorie doet zweven, 
hi j , die alle dagen te kampen heeft mei deze vraag
stukken, verplicht is er een practische oplossing voor 
te vinden. Heden tast hij mis, maar morgen slaagt 
hi j , en uit het geheel dezer gedeeltelijke oplossingen 
zal de rationeels en volledige oplossing van menig 
vraagstuk geboren worden, dut nu verduisterd wordt 
door hel te haastig zoeken van een algemeene oplossing. 

Met zulk een toekomst voor zich moeten tie inge
nieurs /icb V'-ieeiiigi-n in een gemeenscliap|relijke 
streven om hun rnaatschapiielijken invloed te ver
meerderen , maar zij zullen daartoe niet geraken 
door hun gemoed lucht te geven in ijdele klachten 
over het onvoldoende van hun tegeiiwoordigen toestand. 
Zij moeten zich zelven daarvan de schuld geven, 
dagelijks iels toevoegen aan hunne wetenschappelijke 
beschaving, die meer en meer het kapitaal der tcch-
nische kundigheden moet uitmaken, hunnen geest en 

hun hart opvoeren tot de hoogte der roeping die zij 
kunnen en willen vervullen, en hunne beroepsbezig
heden baud aau hand doen gaan met verhevener 
gedachten. Dan zullen z i j , steunende op de stellige 
kennis, tlie den grondslag hunner studiën vormt, en 
op den practisehen geest, die de vrucht hunner 
dagelijksche gewoonten is , onder de toejuichingen 
hunner mededingers, (*) de plaats weten te verove
ren, die hun in de samenleving toekomt. 

10 Jun i , 1880. 

(•) Eoadaa oaas rsnhtsgrlssfdaa wel hartelijk jakkes, zoo 
lmn plants werd iiigcuomeu iluur wtlenscliauiiulijke muiiueu ? 

K. v. E. 

EDISON'S H O E I ' I J Z E K - L A M P . 
De eleetrische lamp van Edison, waarvan in no. 6 

van dezen jaargang van- De Opmerker een uitvoerige 
Ijeschrijviiig werd gegeven, schijnt volstrekt niet te 
beaiitwooi tien aau de groote verwachtingen, die 
ervan gekoesterd werden. Van verschillende zijden 
is deze uilvinding aan een nauwkeurige ciitiek on-
derworpen | waarvan het resultaat min gunstig luidde 
voor den uitvinder, eu tic laatste berichten uit 
Amerika schijnen de juistheid dezer criliek te he-
vestigen Het onderstaande nittieksel uit Engineering 
geeft hieromtrent de volgende bijzonderheden: 

Eindelijk krijgen wij een schemering vau waar
heid omtrent de werkelijke waarde van de hoefijzer-
koollauip, door Edison tegen het einde van het a l -
geloopcu jaar uitgevonden. Een zeer goed geschreven 
artikei. onlangs in de Standard Ofe^notnen, *iau-
delt over de gebreken der kixddraden en vacuuni-
bollen, en noemt die ongeschikt, om tegen een 
eenigszins langdurig gebruik bestand te zijn. Wij 
zijn thans in het bezit van zorgvuldige wetenschap
pelijke nasporingen betreffende de economische waarde 
van bet licht. De resultaten, ofschoon beknopt, zijn 
beslissend, en stemmen overeen met tie critiek van 
Edison's tegenstanders. Het schijnt, dat Edison, 
niet voldaan met de uitdrukkingen van bittere teleur
stelling, die van verschillende zijde opgingen, de 
hulp inriep van twee wetenschup|>elijke personen vau 
grooten naam , om zijn lainiieii aan en onpartijdig 
onderzoek te onderwerpen, en speciaal na te gaan, 
welke krachtsontwikkeling bij de voortbrenging van 
zijn licht vereischt werd. Deze jiei-sotien waren pro
fessor II. A . Rowland, vau de Jolin-Hopkius-univer-
siteit — een uitmuntende keus — en professor G . 
F . Barker, ecu warm aanhanger van Ellison, en hoog
leeraar aan de zoogenoemde universiteit van Penn-
sylvanié, en bovendien schrijver van het werk , waarin 
op onwaardige wijze wenl ge|ioogd , den beer Graham 
Bell te berooven van zijn roem, dou- de uitvinding 
van den telephoon verkregen. — Beide heeren be-
zoehleu Menlo Park: zij bevonden het beproevings-
tocstel te grof voor liet. gebruik, en den dynamo
meter in wanhopige wanorde, Zy stelden zich daarom 
tevreden met een geimpmviseenl laboratorium-expe
riment, om het licht eu de warmte te nieten, 
respectnvebjk uitgestraald door twee gekoppelde 
lampen. Hun berekeningen gaven het resultaat, dat 
wanneer de lamj>en een licht van l o tot 13kaarsen 
sterkte gaven, de verhouding van de ontwikkelde 
kracht tot de licht sterkte was als van één paarde
kracht voor 76 kaarsen. Bij sterkere stroomen, 
wanneer de lichtsterkte der lampen tot ongeveer 30 
kaarsen werd opgevoerd , was de bes|uriug grooter, 
maar dan waren de kooldraden sjvoedig vernield. Beidt; 
heeren eindigden hun rapport met de volgendeconclusie: 

«Mits de lamp Öf goedkoop óf duurzaam genoeg 
kan gemaakt wonlen, is er geen redelijke twijfel 
aau het succes van het licht, maar deze omstandig
heid zal klaarblijkelijk nog veel ex|ierimeuten noodig 
maken, alvorens het licht geschikt voor het gebruik 
kan worden verklaard." 

Met de/en volzin wenl het artikel in eSillotuan's 
Journal" besloten, maar het is een merkwaardig 
feit in de journalistiek, dat de New- York Herald — 
het orgaan van Edison — hij de aanhaling uit 
•SUIemaa's Journal" er nog den volgenden zin wist 

bij te voegen: • Niemand, die Edison kent, kan 
echter in twijfel trekken, tlat hij ten laatste deze 
moei lijk hei leu zal te boven komen !" 

Later is een veelmeer afdoende reeks van nauw
keurige waarnemingen op een Edison-lump toegepast 
met alle verfijnde hulpmiddelen van het «Stevens 
Institute", waarbij de werkelijke wederstand van tie 
lamp en de kracht van den stroom direct werden 
gemeten. Deze laatste proefnemingen werden geleid 
door de heeren professor Morton en professor Mayer, 
beiden van grooten naam. Wij nopen later hun rap
port in extenso mede te deelen, maar kunnen reeds 
nu melden, dat niettegenstaande zij het nuttig effect 
van de lamp, waarmede zij experimenteerden, groo
ter bevonden dan Rowland an Barker, hun conclusie 
luidt, dal tie nadeelen van bet systeem zijn voor
deelen overtreffen, en zijn «betrekkelijk beuzelachtige 
besparing niet den minsten invloed heeft op de prac
tische waarde van het licht." 

Net grondiger oordeel van de Amerikaansche we
tenschap schijnt dus overeen te stemmen met dat 
van de geleerden aan deze zijde van den Atlan
tische» Oceaan in ile schatting van wat de heer 
Edison uiet zedigheid noemde: • mijn uitvinding 
van het eleetrische licht." 

B R U G G E N V A N B R E U K S T E E N IN F R A N K R I J K . 
jj Youial in In.In1 is het plicht te woekeren met 

de landsgelden, die zoo karig worden toegestaan, 
omdat tie moederlandscbe wetgevers ze liefst voor hun 
kiexera nemen. Daarom vestigen wH; de aandacht op 
de .jongste aflevering der Zeiteohrift fÜr Baukunde, 
waarin mei hoogen lol gesproken woidt over de 

Vergeleken bruggen. 

Cii7;i'iU'iilijkc hugtc 
Octal i>. i 
Wijdte der bogen 
Gnxitste hoogte boveu laagwater. 
I:.! • tnuUelw 
Koaten 

„ per str. M 
Druk per c M 1 der fuudeeriug. . 
Verhuudiug opt-u oapsrvL atamlgc 
zicht tot tie gevulde oppervlakte 

goedkooiie, stoute cn sierlyke Fransche bruggen uit 
hiviiksteeiitjes met cement, een overgang van de 
bruggen u i l gehouwen steen lot tie bruggen uit beton. 
In Indie zijn de steenhouwers schaars, de natuur
lijke steen en goede cementen overvloedig. Als voor
beeld diana de brug vau Chaslellux. De cijfers van 
het volgende staatje zijn welsprekend genoeg. 
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 26 Juni 1880. 

Berichten en mededeelingen. 
B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. Door den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch OosMndië zijn de vulgende be
schikkingen genomen: 

benoemd: hij het Kadaster, tot bewaarder '2de 
klasse, de landmeter 1e klasse W . van der Host; 
tot landmeter 3e klasse, de adjunct-landmeters '2e 
klasse J . A. Veenstra en G . F . Wiemans; tot ad
junct-landmeter 3e klasse, dc geéinplooieerde F . II. 
Kroon; 

ontheven: eervol van hunne futn-tiën. ingaande 
met den dag, waarop de bewaarder het archief van 
het kadastraal bureau te Soerabaia zal hebben over
genomen, de gou vein emetits-gezworen landmeter Ie 
klasse, chef van het kadastraal bureau te Soerabaia 
J . W . A . Boessner en de aan dezen toegevoegde 
adjunct-gezworen landmeter P. Bejjnon. 

— Door den Minister vnn Waterstaat, Handelen 
Nijverheid is aan Oebrs. K a m , te Delfshaven, tot 
wederopzegging, vergunning verleend voor een stoom-
sleepdienst op de rivieren, stroomen eu kanalen in 
Zuid-Holland, Gelderland en Noonl-Brabant, waar 
sleepbooten woeden toegelaten. 

— Bij resolutie van den Minister van Koloniën, 
van den lOden Juni 1880 , lit. II., n ' . 1 7 , is dn 
heer P. van Vreeswijk, exploitatie-opzichter op dc 
lijn Leiden—Woerden van de Nederlandsche Rijn
spoorwegmaatschappij, gesteld ter beschikking van 
den Gouverneur-Generaal van Nederland sch-Indiè'. 
om tc worden benoemd lot opzichter 3de klasse bij 
den dienst der Staatsspoorwegen op lava. 

— Uit eene goede bron kan het Vaderland mede-
declen, dat Scheveningen binnenkort aan de Noord
oostzijde weder zal uitgebreid worden. 

De zoogenaamde i Oesterput", gelegen ten Noord
oosten van het Oranje-hotel, is door de bouwmaat
schappij Schcveningcn gedempt geworden en opdie 
crfpac.ht-sgiondeii, welke aan don heer .1. van L i th Jr. 
door genoemde Maatschappij zullen worden overge
dragen, zal een zestal sierlijke villa's gezet, worden. 
Met den aanbouw van twee dier villa's wordt on
middellijk begonnen, daar die vóór 1 Juli 1881 
onder de kap moeten zijn. 

Binnenkort zullen nu ook {le gronden van genoemde 
Maatschappij, grenzende aan den Nieuwen Badweg, 
in publieke veiling gebracht kunnen worden; en dat 
hij het Gemeenteliestuur vau 's-Gravenhage het voor
nemen bestaat, deze uitbreiding, voorsooveel in zijn 
macht i s , ernstig te bevorderen, blijkt hieruit, dat 
de verbreeding en verdere aanleg van deu rijweg, 
aan de landzijde van het Oranje-hotel gelegen, reeds 
tot op de Waasenaarsehe grens is uitgezet eu alge-
hakend , terwijl een tweede weg van hot bouw
plan ook reeds grootendeels in de duinen gereedge
maakt is. 

Amsterdam. Omtrent de voorgestelde schikking 
met de Kanaalmaatschappij meldt het Handelsblad 
het volgende: 

»De Regeering heeft aan de Kanaalmaatschappij 
aangeboden de betaling van ongeveer zes millioen 
gulden in termijnen van f 200,000 minstens 's jaars, 
of zooveel meer als de haven- cn kanaalgelden jaar
lijks zouden opbrengen. 

»Dc som van zes millioen is het bedrag der aan 
de Maatschappij tot 11)17 toegezegde jaarlijksche 
iiitkeering voor dividend en inkoop over het gestorte 
kapitaal op de aandeelen. 

»Daarentegen gaat de geheele onderneming met al 
haar haten over aan deu Staat in eigendom en be
heer, die zich tevens belast met de rentebetaling 
en amortisatie der gegarandeerde geldleening. 

J>DC aandeelhouders zullen bij aanneming van dit 
voorstel moeten beslissen over de beste wijs, waarop 
de annuïteit zal worden gebezigd lot delging hun
ner aandeelen, en wanrsclnjnlijk de Maatschappij 
ontbinden en in liquidatie brengen." 

— Blijkens een schrijven van de Amsterdamsche 
Kamer van Koophandel aan het Handelsblad was 
het Inricht, dat dit orgaan gaf van de audiënt ie , 
die de Minister van Waterstaat 15 dezer aan dat 
college verleende, niet geheel juist. De Minister 
wees op het beswaar der kwellen in de Betuwe, die 
aan het graven van een kanaal van Amsterdam naai
den Rijn in die richting in den weg stonden, maar 
het onderzoek daarvan was nog niet afgeloopen , en 
de Kamer ontving de verzekering, dat, zoo dit be
zwaar kon worden overwonnen, du Minister aan 
een kanaal door de Betuwe boven elke andere rich
t ing de voorkeur zou geven. Omtrent de door de 
Regeering voor tc stellen richting was nog geen 
beslissing genomen. 

De Kamer heeft nu het denkbeeld iu overweging 
genomen, om een ingenieur te belasten met het doen 
van boringen in de Betuwe, teneinde nogmaals te 
onderzoeken in hoever de kwelbexwaren gegrond sjjn. 

— liet Rijnvaartcomité te Amstenlam heeft naar 
aanleiding der conferentie, die een commissie uit zijn 
luidden met den Minister van Waterstaat gehouden 
heeft, een adres tot Z. Exc. gericht ter bestrijding 
van 's Ministers meen i n g , dat het bost de belangen 
van de hoofdstad, met betrekking van de scheep
vaartverbinding in de richting naar Duitschland, kun
nen behartigd worden door een op breeds en ruime 
schaal opgevatte verbetering van de bestaande zoo
genaamde Keulsche Vaart voor te staan. 

Tegenover die meening stelt het Rijnvaartcomité 
zijn d iepgevest igde overtuiging, dat men lot geen 
bevredigende oplossing komt, wannier men zich blijft 
bepalen tot een verbetering (hoe grootsch ook be-
dueld) van het bestaande kanaal. 

Amsterdam (cn geheel Nederland) staat weder voor 
een soortgelijke qnaestie als voor 20 jaren. Toen 
drong Amsterdam in het belang van dat deel van 
deu wereldhandel, dat zij kan bemachtigen, erop 
aau om eeu geschikten waterweg naar zee tc verkrij
gen. Nu die schoone waterweg naar zee door allerlei 
offers is verkregen, is hot, teneinde het werk te 
bekronen, een gebiedende noodzakelijkheid, dat een 
kuri eu ruim kanaal dien waterweg langs Amster
dam voortzette tot aan de Waal. 

Wanneer het ons vaderland iets waard is zijn plaats 4ank0n<liffHI!$en f | | AUbftStedillgGR. 
onder de handeldrijvende natiën te handhaven, dan 
moet Nederland ervoor zorgen, dat de waterweg 
naar Duitschland too kort en zoo gemakkelijk mogelijk 
zij. Dan alleen is de verbazende eu ontzagwekkende 
concurrentie 0; bestrijden , die Antwerpen ons aandoet. 

Alles moet ertoe leiden om Amsterdam een recht 
en kort kanaal naar den Rijn te verschaffen. Met 
warmte belijdt ons land de theorie van den vrijen 
handel eu vau bet vrij verkeer: maar terwijl men 
alzoo allerlei directe voordeelen schijnt op te offeren, 
teneinde de veel grootere indirecte te bekomen. 
moeten nu ook onze koopsteden, die thans de mede-
dlnging met een ieder volhouden, bij uitstek goed 
bewerktuigd zijn. Kleine winsten, maar snel zich 
herhalend, — ziedaar waarop onze handel thans is 
aangewezen. En dit te meer met 't oog op de 
Duitsdie sjMxirwegjHilitiek. De Rijn blijft vrij en on
belast, en hoe dieper in Duitschland de goederen |>er 
schip voor lage vrachten kunnen worden vervoerd , 
des le meer wordt de Duitsche spoorwogiioliliok voor 
onze havens onschadelijk. Duitschland is het natuur
lijke achterland der Nederlandsche havens, ,|e Rijn 
is derwaarts de natuurlijke weg. Daarom is totnu
toe net vervoer op den Rijn steeds klimmend. Op
en-neer voorbij Lobith waren de cijfers in 1860— 
1804 1/205,0(10 tons 'sjaars cn in 1879 rrjeds 
3,372,000. 

Van het geheele verkeer tusschen Nederland en 
Duitschland (te water en te land) bedroeg in de 
latere jaren alleen het vervoer op den Rijn 00 a 70 
pCt. Het is dus werkelijk een zaak vim overwegend 
belang. 

Het besluit, om in dit oogenblik Amsterdam deu 
koristen waterweg naai deu Rijn te verzekeren, zou 
tevens een krachtige opwekking zijn tegenover twee 
feilen, die langzaam, doch zeker hun invloed op ons 
land zullen doen gevoelen: l o . de opneming van de 
Hanzesteden in het Tolverbond; 2u. de doorgraving 
van de landengte van Suez in verband met de Alpen-
spoorwegen, welke aan de havens da' Middelland-
sche Zee voor den OoetmóMschen handel een groot 
voordeel teruggeeft, wat betreft hel verkeer tusschen 
Duitschland en het Oosten. De koffte, suiker, ka
toen, tabak en specerijen zullen wellicht over Venetië, 
Triest en Genua goedkooper naar Z ud-Duitschland 
worden vervoerd dan over de Noonbeehavens. Doch 
hoe grooter nu de kring i s . binnen welken het goe
derenvervoer van de lage Rijnvrachlen kan gebruik 
makeu, des te minder werking zni het geschetste 
nadeel voor Nederland heblven, want binnen dien 
kring zal de oude, goedkoope weg van aanvoer in-
stand blijven. 

Op al deze gronden eindigt het Rijnvaart-comité 
niet de ernstige verzekering, dat Amsterdam de eerste 
zal wezen om zich te verzetten tegen de aan die 
stad toegedachte weldaad, wanneer deze in niets 
anders zal bestaan dan in handhaving cn verbetering 
vau de bestaande lange en omslachtige Keulsche Vaart. 

— In de j l . Donderdag in Eensgezindheid ge
houden jaarlijksche algemeene vergadering van aan
deelhouders der Nederlandsch-Indis.be Spoorweg-maat-
schappij, die onder leiding van den president oom 
missaris. den heer E . s' Jacob, werd gehouden, wa
ren vertegenwoordigd 517 aandeelen, reohtgevende 
up 199 stemmen. Het verslag werd zonder eenige 
discussie voor kennisgeving aangenomen. De reke
ning en verantwoording van het gevoerd geldelijk 
beheer over 1879 , het 17e boekjaar, wenl mede 
zonder discussie of hoofdelijke stemming goedgekeurd, 
en daarna op voorste) van bet bestuur het dividend 
vastgesteld, zooals voorgedragen was, op f 07.50 
per aandeel van f 1000 of O y , |iet., Iietaalbaar op 
1 Jul i o. s. Op 1 Januari is hierop bereids / 20 
of 2 pet. gestort. Tot commissarissen werden lier-
kozen de aftredende heeren F . A . Muller en G. 

Obreen. 
— De hoofdingenieur .1. Dirks heeft Donderdag 

den Sleten dezer maand, in een vergadering van de 
Anisterdunische afdeeling der Vereeniging ter bevorde
ring van Fabriek- en llandwcrksuijverhcid, een ver
handeling gehouden over de verschillende ontwerpen 
tot verbetering van de scheepvaart tusschen Amster
dam en den Boveu-Itijn. Bij deze gelegenheid wa
ren vanwege de afdeeling tot de vers-billende be-
stuurs- en handels-ollcges der hoofdstad uitnood igin-
gen gericht tot bijwoning van die vergadering. 

— De i>Ainerikaansrhe Vereeniging van Civiel-
ingeiiieurs" , te Nieuw-York, heelt den heer Dirks 
tot haar eerelid benoemd. 

— Voor de Hollandsche IJxeren-spoorwegmaat-
schappij zijn eenige Amerikaanshe waggons in den 
maak, waarin gelegenheid bestaat, gedurende de 
reis eenige beweging te nemen. 

' s - B o s c h . Uit het verslag van den hoofdingenieur 
van den provincialen waterstaat in Noord-Brabant, 
den heer F . C. Bake, blijkt, dat de afgeloopen 'winter 
voor de rivierdijken zeer ongunstig was, en nog veel 
werken tot verbetering daarvan zijn uit te voeren. 

Vooral de dijken en kaden in en langs het gebied 
van de Beersche Maas en de bekading langs de Haas 
tusschen Crcvecooiir en Itedikhuizen hebben veel ge
leden, terwijl op verschillende punten van den Maas
dijk onmiddellijk langs den hinnenteen groote wielen 
worden gevonden, waardoor die punten bij sterken 
waterdruk steeds het meeste gevaar voor doorbraak 
(mieveren. 

De sluizen iu de verschillende dijken verkoeren 
over liet algemeen in voldoenden staat. 

Deventer. Het tekort iu het waarborgfonds 
voor deu locaalspoorweg Apeldoorn—Almeloo bedraagt 
ongeveer f 38,000 en dat voor de lijn Apeldoorn— 
Zwolle ongeveer f 12,000. 

Eerstdaags zal weder oen vergadering worden ge
houden door de Deventer inschrijvers voor het waar
borgfonds voor den locaalspoorweg, Vooral' echter 
ontvangen zij de ontwerp-statuten meteen gezegelde 
blanco volmacht , welke door dc commissie vim ad
vies zijn vastgesteld en iu de vergadering van aan
deelhouders, binnenkort te AjieMoorn te houden, ter 
goedkeuring zullen worden voorgelegd. De aandeel
houders zijn uitgenoodigd die volmacht te teekenen, 
als bewijs dat men zich vereenigt met het besluit, 
dat door de vergadering genomen woidt. 

Maandag, ItH Juni. 
Mrhcvenlnfteti. te 11 uren. ten huize van P. Varke-

visser: de bouw van een verkooplokaal met annexe ver-
gaderkai - en conciërgewoning, op hel daartoe bestemde 
terrein gelegen aan de Wasseiiaarsc best raat te Scheve-
Ringen. Raming / 786a 

Leek. 'loor burg. eu weth.: lo. het opruimen van de 
hout.-u draaibrug over bet hoofddiep te Leek en het 
daarvoor in de plaats maken vat ne ijzeren bas'ulebrug 
met waterdichten kelder, laiulhonfd :nz..: 2o. herstellin
gen aan <h tsdwerken van sluis 1 en bet maken van 
een paar nieuwe deur z.: 3o. bel maken van 104 M. 
paalhclioiing t aard talud daarboven. Aauw. te 11 ureu. 

tinsler.laiii . Ir 12 ureu. in Be B le l.i-euw : de houw 
van een steenen schutsluis voor deu Ri-twijk-roordorpold-r 
onder Amstelveen. 

Ilor.l,,. hl te 12 uren. op hel raadhuis: bet afineken 
en opruimen van het bestaande houten plankier aan het 
(.roothoofd, aldaar, en daarvoor iu de plaats maken van 
een plankier. 

Loc li etn . te I uur, v • M. Naefl'. bij W. B-nuk : het 
bouwen vat ne villa aau den Rijksweg van Loc hem 
naar bet spoorwegstation. 

Wilnirgeii. te l uur. door bet polderdistricl Rijk-vau-
Nijiuegen, op het raadhuis: lo. het houwen van een nieuw 
dijksiuagazijii op den Waaldijk teWinsen: 2<>. bet leveren 
van iioodlmut: 3o. idem van g-wnss-li-n riviergriut: 4o. 
idem van grint en klei; So. idem van 250eiken djjkpoeteu 
aan het dijksmagazijii te Ifc'uningeii. 

Kuurloo. le 4 uren. bij ('. Terheiirne: bet maken van 
eene woning mei stal. 

Mrhledam. te S uren. bij F. L Gerbanlt. Dam: liet 
bouwen van 13 burgerwoningen aan de Dam laan. aid. 

Ho/om '8avonds 6 ureu. bij C vau der Molen: bet 
houwen van eene bewaarschool aldaar. Inl. hij II. Biesma. 
aldaar. Briefjes merken «Bewaarschool". 

Hall , 'savouds (1 men. door kerkvoogden der Ned.-
Berv. gemeente, in Be Bok: bel rest au leeren der kerk en 
pastorie met aanverwante werken. Inl. hij den architect 
•I. ('. l'anniggelt. te Brui -n. 

IMiisdaK. 2 » Juni. 
i'atn per land. t<- Mi uren, -loor bei bestuur der water

keering van den cal, polder Anna-Frisi, in de herberg 
van W. Broekhoven: het verbeteren en lei I len der 
walerk ende werken aan genoemden | .older voor den 
dienst '80 en '81. 

Ouderkerk ad tuiste). Ie : ' , men. door het dage
lijkscli hesl • van den Vereenigden Wcsthijlmcr-on-
Kleindniv tnidils-hcpnldor. m Be Vrije Handel: het 
doen van eenige herstelling' Ier) dswerken aan 
den Kl-iud ui vond recht sol ion watermolen, staande aan deu 
Anistel nabij Ouderkerk. 

Koe rilland . te 5 uren. door bet gemeentebest uur: bet 
opbreken vau bet oud bovendek op de brug over de Maas 
aldaar, en bet leggen va lieuw hov lek in Am-rik. 
grenenhout (Pitch-pine), zwaar 4 cM.. oppervlakte 1130 M*. 

Naarden, iu de kazerne Oud-Molen: bet maken van 
een verdedigingswerk bij Maai-se veen. (Ilerlie-teiling.) 

YAeensdng. :i» Juni. 
'a-Hage. te II ureu, door bet ministerie van water

staat enz.: lo. bet verrichten van lig- werken tot nor* 
malise-rhig van de Waal onder Vaiik. Kst-en-Opijnen. 
Burw-ii-n en Bos, tu^cheii de kil. lei raaien 09 eu 
72. Bainiug /'21H.000 ; 2o. het verrichten va luge 
werk-n tot normalisering van de Waal onder Zalt-Bom-
inel, Huivv. u en Est-eii-Opijneii. tusschen de kilometer-
raaien 72 en 76. Raming /' 106,800. 

Utrecht. I- 11 uren. dóór het waters» hap Reycopgen. 
Be Lai.gevliet. in bet geitouw voor Kunsten eü Weten
schappen: bet maken vau een s-liutslnisjo. 

Amsterdam, le 11 uren. door den command.int der 
marine: het herstellen en vernieuwen van remraingwer-
ken enz. op 's Bijks werf. aldaar. 

'n-llagr, le 12 uren: het aiuoveer-ii en wederopbouwen 
van een buis, ingericht tot groot magazijn en bovenwoning. 
Inl. bij den bouwkundige W. B. vau Lielland, aldaar. 

Kok.lel le 12 ureu. door bel best - van het water
schap der rivier de Dommel c. a.. op het raadhuis: bet 
bouwen van een ontlastsluis met bijbehoorende werken 
nabij den watermolen te Bokstel. Iul. hij den ingenieur 
te Stratum Itilj. iuz. vóór of op 20 Juni, bij den svretaris-
jM'llliiligliieestei- Ie Bokstel. 

--11.tc- , te 12 uren. door bel ministerie van water
staat enz... teu dienste der Staalssj«M.rwegeii: lo. de leve
ring van stalen spoorstaven met ijzeren eindverbindingen, 
eu vau haakhoiilen. in 2 perc; 2o. hel inkepen van eiken 
dwai-sliggei-s. het inkepen en bereiden met chloorzink van 
grenen dwarsliggers, en de levering van chloorzink. Ha
uling / 22.000. 

li.ii.lle ud Usel. I- 12 uren. voor V. A D. van 
Riemsdijk: het houwen vau een woonhuis op een terrein 
aau de' rivier, nabij bet dorp Caprll- a/d Uttel. Inl. hij 
d-n architect 0. van Dam Jbsz., aldaar. Aanw. 27 Juni, 
t- 12 urea 

Nijmegen , t- 1 uur. in bet gemeentehuis: de slech
ting van het gedeelte der vestingwerken, gelegen tusschen 
de Molenstraat en de Ziekeistraat; het -galis-eren van 
hel terrein, tusschen de verlengd- ll-zelstrant en de rivier 
de Waal. eu van het terrein tusschen den Kn men burger-
singel en den spoorweg, met d.-u aanleg vau wegen en 
bijbehoorende werken. 

Nijmegen. t<> 1 uur. dooi de commissie van uitleg der 
stad. op het raadhuis; de verlegging van een gedeelte 
van den handijk hij de nieuwe Haven. De te verwerken 
boeveelheid gr l ' bedraagt ongeveer 8000 M J . Iul. hij 
d-n hoofdopzichter W. I'. A. Hofkamp, aldaar. 

Ileerewwarden. te 2 uren. in bet gemeentehuis: bet 
bouwen vau eene school eu onder wijzers .vnu ing aldaar, 
met bijlevering vau s-hnnlmcuh-lcn. Inl. hij den architect 
A. M. A. Hulden, te /alt-Bouiuicl. 

Abcoude, te 2 uren. door bet best - van de water
schappen Waardassacker, Bniekzijdsh eu Holeildreeht 
onder de gemeente Abcoude-Proostdij eu die vaiid-Oost-
zij.lsch. Hoog-en-GiiM-nlaiid eu de It'oodetunoleii onder de 
gemeente Abc I-Baan i brugge, hij K. Iloogenhoilt: bet 
doen van eenige speciaal aangenomen werk-n aau de 
i i i ' t ' i i - dier wa Ierse happen, heueveus h-t onderhoud dier 
molens eu verdere polderwerken tot ultimo April '81. 

Berilkuni. 'savouds 7 uren, hij den voorzitter van bet 
polderbestuur vau Berlikitin: bel verzwaren en verhoogen 
vau het gedeelte polderdijk, loopende van den prov. weg 
iu de Bass-It af tot door het Westelbntek, over eene 
lengte vau ongev. 2000 M ' . benevens het maken van 2 
steenen vleugels aan een bestaande sluis. Aanw. 30 Juni, 
te 0 uren, Bilj. inz. voor 0 ureu. 

Denderdag, 1 Juli. 
' • - •«ach, te 10 uren. door burg. en weth.: het onder

houd van den straatweg van 's-Bosch uaar Best. van 1 
.loli '80-30 Juni '83. Inl. bij den g-me-ntearchit-ct. 

D e i n . le 11 ureu. iu bet O en-landshuis van Delf
land: lo. l i l verzwaren der hoezeiukade van het stoom
gemaal Vau der lines, aan do Vijf-Sluizen hij Schiedam; 
2o. hel uitbaggeren va n gedeelte der Noord-of Trók-
vliet: 3o. idem der Middelvliet: 4o. idem der Bonnervliet; 
fin. idem van het water van de Leugehrug tot den NAV. 
boek vau het Zwailepoldertje en vandaar lot de Nieuwe 
Vaart hij Loosluiiieti: Co. id van bet water van het 
(lude Vlot tot de brug bij Arendsluin. eu vandaar tot de 
-inden van deu l.osvval;'?o. het kroozi reinigen der 
I zoutwateren iu Delfland. Inl. bij den fahricklandmeter 
J. P. van den Berg Jz.. te Delft. 

ttnderdendam . te 11 uren. in het W'aterschapshtiis 
van Bonsnupoo; h-t v-rni-uwen van de haineigohinteii 
d-r llo-lerdijkshorner-klapbrug en Kruistedeklao, te ÜS-
kwert. met val en la lid hoofd (Hei besteding.) 

h.-ii llurg (op T-sscl>. te 11 uren. door h-t bestuur 
<ler 2U (i. nschappelijke Polders, len raadhuize: lo. 
het graven van < nieuwe .lijksU-t lang p. m . l S U M ' , 
van de til bij Dijk-manshuizcu af tol aau den bav-ndijk 
beoosten het Oudeflchild, en bet dempen van de bestaande, 
met .1- daarvoor te maken schoei ing werken. Inl. Inj .11). 
Ililleuius te Olideschild. Aanw. 28 Juui. Ie 0 uren': 2». 
de levering van p. ui. 300 stère grint. 

Welft, le 12 uren. door den directeur der artill.-rie-
sta|iel- en coiislruclieuiagazijneu: de levering van Hi.."i00 
ramen van handijzer voor eenmans bedkribben, 

Voorburg, te 12 ureu. door burg. eu weth.: het ge
deeltelijk vernieuwen eu repureereii der Wvekerhrug. over 
den Vliet naar beiden, onder Voorburg. 

VVagenlugen, te 1 uur, in het Hotel De Wereld: bet 

maken vau -ene gemetselde gasbouderknip en geslagen-
, ijzeren gashouder, aldaar. 
, Haarlem, te 2 uren. door burg. en weth.: lo. het op. 
j bouwen van lokalen en bet maken vau eeue coucierg--
i woning l-u dienste vau de nieuwe school met driejarigen 
j cursus: 2o. h-t bijhouwen van 2 lokalen en bet doen van 

eeuige veranderingen aau de school aan bet Prinsenhof. 
Iul. hij den architect over de Werken en gebouwen, Van 

I 28 Juni I Juli. tusschen 11 en 10 uren. 
Haarlem, (e 2' . uren. door hel ministerie van water-

- staat enz., aan h-t gebouw van h-t prov. bestuur: het 
I verbeteren van den weg op den west-lijken dijk vau h-t 
j Noord hol lam Is: h kanaal lusschcn de hofstede Stu.l-n-
; Landzicht", onder de gemeente llpeiulain en bet Puruier-
1 landersluisje bezuiden Purmerend. Raming /' 4400. 

Amsterdam t Int aiunv—r-n en wedei-opbonwen van 
| een iicrveel op .1- Prinsengracht, aldaar. Bestek en t-e-
. koningen liggen iu bet k.ifliebuis De Bisschop. Inl. hij 
! don arcbitecl N. Vos. Leidsdieplein 23. 

I Ir.-iht : hot bouwen van 2 hoerenhuizen op een 0060 
: terrein aau dou Witteviouwensiugel. aldaar. Inl. bij dou 
j architect Alh. Nijland. 
I li.ii.lii>. I.i aan het bureau dor gemeentewerken: do 
I levering van 40 a 50,000 Luiksche- of gróskeieti. ongeveer 
i lo bij i>; cM. 

Vrijdag. Z Juli. 
| HellevaetxliilH. (o ID/, men. door den directeur der 
, marine: hot opruimen van een gedeelte bouten beschoei

ing'en bet daarvoor maken van een kaaimuur, het maken 
van fundeeriiigeii voor werkplaatsen, welke aan dien 

' kaai ir op 's Rijks werf grenzen. 
Zwolle, lo 12 ureu. door bot ministerie van water

staat enz., aan hot gebouw van bot prov. bestuur: het 
afdammen, dieoginak-u en li.r-N-1l.-ii van de kleine schut
sluis te Katerv -. Raming ƒ0200. 

Zwolle, lo 12 urou. iluor bet [irov. bestuur: bot plaat
sen vim een houten schut in do Drentse he wijk. bij sluis 
7 van do «Dedemsvaart. Raming f 1810. 

I warden . lo I uur. door bot prov. bestuur: het 
opruimen van ondiepten uil eenige kanalen en vaarwaters, 
iu 0 l-erccclou. 

Tobberden, lo 2 uren. door bol gemeentebestuur, hij 
B. Ilollink: hol Imuwen van een sboolgeboiiw voor 240 
kinderen le Geest-ren. Aanw. te 10 uren. 

Hiirwciicu, te 2 uren, door het bestuur van deu llur-
woiioiisehcn l'itervva mi-iij-oMer onder de gemeente Zalt-
Boininel. hij Arnold us van Waanleiiburg: lo. bet leveren 
en stell.-n vai horizontaal-werk 1 stoomwerktuig 
mot hev-lc-ntrifugaal|Niuip. stoomketel, enz.; 2o, hot maken 
van it'll gebouw, sclniorsteeu, slecnkolcnhcrgplaats ( . n 

verden- werken, voor do plaatsing van eeu horizontaal-
werkend stoomwerktuig, stoomketel, cenlrifiigaalpoinp euz. 
Inl. hij don architect .1, Paul. te Zevenhuizen. 

/.al. r.lag. S Juli. 
V\ il mars,in, te W'.{ uren. door het gemeentebestuur 

van Woiisoradoel. iu hot gemeentehuis: lo. het maken 
van oen kunstweg vau Sjiingerdijk ouder Burgwenl. langs 
do Bieinerterlaan tot aan den Iktlswarder—I larlingerwi-g 
onder Wilniars ; 2o. het maken van 2 bruggen iu 
dien weg. 

llciiikciis/.-iud to II urou. door kerkvrngdon der 
Herv. genu to. in do consistorie: hel versterken vau bet 
dak dor kerk en het uit- en inwendig verven van den 
kerktoren en de consistorie. 

Haanriait, 5 Juli . 
Kastel, te 'J urou. door het watersdiapshestuur van 

don polder Hooi jan-land. ton raadhuize: eeuige herstel
lingen en vernieuwingen aan poldorsluiz. i -beulen, 
bestaande iu bot maken van 3 sluisdeuren. 30 M» bazalt-
vleugels ou eenige mets-]-, voeg- en timmerwerken. Inl. 
bij don architect I'. A. II. vender Vaart, te Gestel. Aanw. 
1 Juli. te 'J uren. 

M-llafe, to l l i ' , uron. door bot ministerie van water
staat enz... aan het gebouw vau bot prov. bestuur: het 
bouwen van e-u schoorsteen hij het stoomgemaal aan deu 
Arkclschcu dam en bot afbreken van 2 schoorsteenen van 
dat stoomgemaal. Aanw. 30 Juni. Raining ƒ11.800. 

Amsterdam, te 12 uren. door burg. en weth.: hot le
veren van p. iu. 5000 sir. M. hardsteencn trottoirband, 
ltd. ton kantore van d-n stadsingenieur op hot raadhuis. 

AniNlerriam. te 12 uien. door den architect I. Gos-
s-halk. in het Hotel du Palais Royal: de verhouwing van 
|M-ir. no. 220 op deu N.Z. V.Kirhurgvval. te aaWaWadaw* 

Amsterdam, te l ' / i uren. door de directie der Boll. 
IJzereu-spoorvvogiaaatsidiappij. in Het Vosje: Bestek ii". 
18U: het verrichten van v-ischill-nde verfwerken op d.-u 
s|Ks.rweg Heldor—Zaandam en Ihuirlem—Uitgeest. Ra
ming /38(H): Be-tok 00. 1 '•'<'. bot vorricbloii van voeg- en 
pleisterwerk ii verdere herstellingen aan de gebouwen, 
Lunst werken en tmttoii-s langs den Nonrdh. Staatss|stor-
weg en de verbindingslijn Haarlem—L'itgeest. Raming 
ƒ3150 ; Bestek no. 101: het verruimen en schoonmaken 
van bonnslooioii langs don Noonlh. Staatsspoorweg eu de 
vorbiiidingslijn Haarlem -Uitgeest. Raming M M H I . 
stek no. 102: het verrichten van verschillende verf- en 
leerwerken langs den spoorweg Amsterdam—Rottenlam. 
Raming f 2150: Bestek uo. 198: h-t verrichten vau voeg
en pleisterwerken en verdere liei-slellingeii aau kunst
werken, gebouweu en trottoirs langs don spoorweg Am
sterdam-Rotterdam. Raming /'2U)<>. 

lliii-.li.f-; , 0) Juli. 
l.cionier bij don voorzitter van den veenpolder van 

l-ahten: het graven van 12.Ü62 M. kanaal in den ond-r-
gronil. in 12 peiv. Aanw. 1 Juli. te tt uren. 

tVoeus.lag , 7 Juli 
--Huge, to 11 uren. door liet ministerie vau water

staat enz.: het maken van 14 kribben en bet verlengen 
van -om- bestaande krib tot normalise-ring vau deu Gel-
dersche-IJsel hoiiedoii Kampen, tusschen de kilouieterraaieii 
118 en 121. Aanw. 3 Juli. Raming ƒ 17.0(H). 

s-Hage. te 12 uren. door bot ministerio van water
staat enz., ten dienste der Staatssjioorw.; het herstellen 
van deu toegangsweg naar bet station Zwijndrecht van 
don spoorweg Breda Rotterdam. Inl. bij den hoofdiligen. 
L. II. J. .1. Mazel, te 's-llage. Aanw. 2« Juni. te 11 uren. 
Raming ƒ1270. 

Ilanderdag, * Juli. 
I I recht . te 2 uren. door de maatschappij tot expl. van 

Staatsspoorwegen: het leveren vau eüumnouten dwam-
ligg-rs. ten behoeve vau de Staatsspoorwegen, lid. bij 
den sectie-ingenieur te Mep|iol. 

Vrijdag, 0) Juli. 
Arnhem, lo 12 uren, door hot ministerie van water

staat enz., aan het gebouw vau het prov. bestuur: bet 
vernieuwen der Bijks-tra verse te Doetinchem. behoorende 
tot den grooten weg van Doesburg naar de Pruisische 
grenzen hij (lend ringen. Aauw. 1 eu 3 Juli. Raming 
ƒ 1D.570. 

Zwalle, te 12 uren. door het pmv. bi«stuur: het ma
ken van —ne ijzeren brug. lang 34 M.. over do Rogge Inj 
Ommen, ter vervanging van do bestaande Laai brug. Inl. 
bij don hoofdingenieur en den opzichter P. do Kievvit, le 
Zwolle. Aauw. 1 Juli. te 12 uren. 

/alerdag. 1 0 Juli 
Kansdarp; h-l bouwen van een bouten vijzclmol-ntje 

van 3 M. wateropvoer en 16 M. vlucht, voor den onlangs 
drooggoulaakten Diirgoidaimnerpoldcr onder Ransdorp. 

H»eiiMl«|t . i a Juli. 
s.llage. te 11 uren. door bet ministerio van water

staat enz., de auiilmuw' vau bet ontbrekende gedeelte v.m 
het nieuwe departement vau justitie, ter plaats- van het 
nog bestaande jiistiticgehouw. Aanw. 7 en 8 Juli, van 
12-12'/, uren. Raming /' 2-14,000. 

Ilanderdae , 1 5 Juli. 
Haarlem . te 21;, men. door het ministerie vau water

staat enz.. ;um het gebouw van bel prov. bestuur: h-t 
vormei.won van oen gedeelte bi-s h.tei.ng langs de Keul- I-
Vaart iu N<-ad-Bolland. Aauw. 10 Juli. Raming ƒ 3350. 

TrOdae. IM Juli. 
Middelburg, le 10 u.vii. d—r bot ministerie van w.i-

tei-st.iat enz., aan het gebouw van het prov. I-Muur: I» 
het veibte.Hle.1 en verdiepen van de haven to Ruiken
en bot mak-n van tij-jMkweik lang- .Kisl/ijde dei' 
havengeul. Aanw. 10 eu 12 .lub; 2«>. het leven-n en stor
ten vau steen tot voortzetten van de ocvervenJcdigii'g 
vóór Neuzen. Aanw. 10 eu 12 Juli. Rat gƒ8450. 

licit Bur* (op Toss..|,. te 11 uren. d-.r hot he-tunr 
van deu i-dde. Waal-en-Ruig. ten nudluiize: het grav.-u 
en gedeeltelijk verwijden van don watorbiH-zetu door d.-u 
polder Bot Noorden, lang WW M' , in 2 perceelen. Aanw. 
15 Juli. te l i l uren. 

Maandag, Juli. 
Haak-lrlcht, te 10 ureu, door het ministerie van wa-
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terstaat enz., aan het gebouw van bet prov, bestuur: het 
j,.vcrcn. planten en onderhouden vim iepenh.*.t,ieii langs 
het fie |M«ne-l der Ryks-gnmti' wegen in Limburg, van 
Venloo tot do G-lders.be grenzen. Aanw. 14 Juli. Ra
il.. Dg ƒ 1400. 

Rrrgrn-ap-Zaam. te 12 uien. door het college van 
regenten over h-t alg en biug-i-gusthius bot houwen 
van een algemeen burgergasthuis aldaar lid. hu d.-u 
architect C I». van Genk. aldaar. Aanw. 12 en 17 Juli. 

Vrijaas. *3 J " " 
s-Bosch. te 10'/, uren. door het uiiiiisterie van watet-

lerstoat enz., aan h-t gebouw vau llPt prov. bestuur: h-t 
(inruimen van ondiepten iu het kanaal de Oieze. Aauw. 
19 Juli. Raming ƒ2500. 

Arnhem, te 12 urou. door hot ministerie van water
staat enz., aan bet geitouw van hot piov. bestuur: het 
vprvangen van een gedeelte grint haan door een.- klinker-
bestrating op den Rijksweg van Arnbe aar Nijmegen. 
Aanw. lfi en 17 Jolt Raming ƒ8450. 

O M later te bepalen datum. 
Hordrri-lit, door Wed. Oer. 'tHooft en Zonen: bet 

bouwen van een haanhiiis en gevolgen. 

Afloop vaa Aanbestedingen. 
Harlingen, 12 Juni: ik' Verbouwing van het huis van 

.1. Novon; ingek. 13 bib., als: 
J. H.llos, te Twijzel. ƒ J W 
M. J. SchoUmus. I Ikiksi • 01.(12, 
li . s. Westra, » Kimswerd, • ftow 
0. Schiere, « lloorul-'igum. 10485 
W. de BapiM-r. i Arum. » 10.4(0 
J. Pieksti-a, - » Bergum. l 
T. Mooiiiian, • Hatiiugeji. I LOJJW 
1. I W n n n a , • idem I MM» 
Wed. Kerkhoven, • idem l 0.057 
V. H. Lamminga, " idem » 0.850 
If. P. M'Hiiman. » idem » 8.888 
J. Torenbeek, » idem » 8,500 
a S. Sooelstra. » idem i 8.460 

*ne-k . 12 Juni: de verbouwing van 2 pakhuizen in de 
llrouwersteeg, ouder behe-r van den architect A. Breu-
niss-n Troost; itigekouien 4 liilj.. als: 
fah-r en Bijv.K-ts. te Sneek, ƒ4215 
I Sjaard-ma. I Op|ienliuizeii. • 8658 
I'. F. Postma. i Vvoudsend, i 87H 
L l v. d. Schimf. i T-rliorne. i 3700 
f.rgund. 

Ten-Hoer, 12 Juni: het verbouwen en vergrooten 
der school te Wolteisuui; ingek. 8 bilj.. als: 
F. Welling. te Middelstem. ƒ 1320 
II. Smit. » lleduin. • 1̂ 38 
L Dekker, i idem • 1223 
J, Onsterbuis, • Ten-Boer, » 1174 
II. vau Dijken, »• Wolleisuiu. « 1149 
F, II. Dieter, • Lell-ns. - 1143 
J. Moormaii. I Noorddijk. « 1118 
,1, Steenbergen. » Ten-Post, • 1098 
segund, 

Nederwcert. 14 Juni: bel boiiw-n van -en- schooien 
uiidorwijzei-swoning; ing-knuiou 4 bilj.. als; 
N, Uroens, te Weert. ƒ 13.5(53 
(i. II.-, U i -. » Sittai-d, l 12.333 
li. II. vau Gnti-uondaal, • Nunbem, » 11.375 
c. Deckers, i Nederweert, i 10.988 
gegllTid. 

Uareinlreclil, 15 Juni: bet maken van stoenglooiing 
der kade vau don Jaii-Gerrits'polder; UUUste inschr. W8S 
li. Reen hakker, te Sliedrecht. vaar ƒ2306. 

Ileventer, 15 Juni: h-t doen van herstellingen aan de 
uelpal-ii. w-lbalk-n. bijschpal-u en Usolhrug: minsle 
inschr. waren .1. Witteveen. M. J. Muideriiiau en B. v. d. 
Worp. te Devont-r. voor ƒ 3590. 

M-Hace, lfi Juni: verschillende werken aan de asch-
i'ii-viiiliiisstaal: minste inschr. was A. B. Butgei-s. te 
-Bage. voor /'4700. 

si rijen. 16 Juni: perc. I. het vernieuwen vaneen 
pil—Ito sluis van bot stoomgemaal; ingek. 8 hilj.. als: 
ï. v. d. Gevel, te Strijen, ƒ 4800 
ll. Bervoets, • idem i 8OO0 
C Lamtii-is, •• idem l 3500 
ii W.-iuia.c. idem I 3480 
C, Oprei, i idem • 3420 
L Peil, • Niuuaiislorp. i 3400 
ff, Lammers, •• Strijen, » 8858 
L U m e n D.Hz. » idem l 3248 
P'gund. 

iierc. 2. bet bei-stellen van een duiker; ingekomen 
Sifiettsn. als: 
II. in 't Veld, te lleiu-noonl, ƒ 888. 
li. Bervoets » Strijen, l 600, 
('. Lammere, .. idem i 590. 
li. Westmaas, •> idem i 680. 
ff. Lammere. » idem • 480. 
W, Noord hoek. » Ninnaiisloip. » 420. 
A. J. van der Gi-s-n, >. 's-Giavendeel, » 399.99 
ï. burners D.Hz., i Strijen, l 390. 
gegund. 

ZlJiie. 16 Juni: het herstel, de vernieuwing en het 
miderhnud tot 30 April '81 van de aard--, kiiun-. rijs- en 
-t'vnglooi ing werken van h-t waterschap Bruiuisso; ingek. 
H i l j . . als: 
J. de Rijke, to Stavenisse, ƒ 8340. 
II. (J. van den Ende, » Zierikzae. » 8057. 
f. Vijverberg, » Sirjansland, » 7999.99 
J. de Jonge, « Ouddorp. •> 7967. 
i ' . Moerland, » stav-niss-, » 79:io. 
C Bolier. „ liruiniss', » 7847. 
J- van Strien, * Zierikzee, » 7799. 
A. van Popering, * Hruinisse. a 7866. 
L. van Popering. i idem » 7200. 

Iloedekeii-kerke , 16 Juni: hot herstel, de vernieuwing 
i'ii bet oiiilorboud tot 15 april '81 der aarde-, kram-, rijs-
fii steeuglooi ing werken van d-n |Nilder; minste iuschr. 
ess P. J. Viss-r Pz... te Hansweert, voor ƒ4128. 

Arneniuldlen, 16 Jam: h-t makeu van eeu dam door 
* Sehoiige; minste mschr. was .1. M. Ziets-, te Vlissin-
SSo, voor ƒ7880. 

Ln- . l ie . ie , 17 Juni: bet bouwen van 3 wouing-u mot 
fallen up een terrein bij de Reiidinksmolen; ingekomen 
r' biljetten, als: 

II. Lamiaerink, ƒ 2153 
G. W. Wegerif, » 2092 
W. ReijgeiN, « 1844 
II. Toms, . » 1697 
l i . J. Wagi'Ioar, • 1633 
J. H. Varvik, l 1625 

Kaarden. 17 Juni: bet vernieuwen van de brug over 
'1- voorgracht, buiten de tltn-chtschepoort; ingekomen 4 
'lilj.. als: 
A. E. Nijkerk, te Amsterdam, ƒ 15.000 
II van Rhijn, » Naarden, » 12,364 
t Slaap. Amstei-dam, « 10.950 
J J. Haam Jr., » Naarden, » 10.899 

VVarrum. 17 Juui: het afbreken vau eeu bestaand 
gebonw en aaarVOOr in de plaats bouwen vau een wooii-
uuis met schuurtje; ingek. 10 bilj., als: 
S. H. Kremer, te Bedum, ƒ 7577 
>>• Huilbuis, ii Gniningeu, i 6618 
s - Dbens, • Bedum, » 6455 
l K. van Dijk, • idem » 8396 
K R. Danhof, i Ballm. i 5935 
•I- Leiiërts. » UsJnrert, l 5810 
T. Hos, » lieduni. » 5590 
'I Nieland. I Warfum. i 5448 
'•• I lokker. » Bedum. .. 5187 
•I Martini, •• Warfum, i 5149 
gegund. 

Zierikzee. 17 Juni: liet aanleggen van 4 Itesteende 
njmooiien of dammen op het Noordei-strand van het 
Waterschap Schouwen ; ingekomen 7 1'i'j- als : 
''• Hertog, te Sliedrecht, ƒ 30.480 
•}• van Popeiïiig, i Bruinisse. • 29.973 

Bage, i Middelburg. I 29.500 
0. Ijouer, » ScberiH-niss'. » 28.708 
Q. D. Bolier, » Sliedrecht, » 28.748 
• den Boer Lz., • Scharendijke, i 27.980 

H. C. v. d. Ende, • Zierikzee, i 25.890 
gegtjmd, 

Breda, 18 Juni: bet Imuwen van oen woonhuis, onder 
"beer van den architect Marijneii; metselwerk ingek. 6 

ldj-, als: 

ƒ 1914 
I 1831 
• 1785 
» 1470 
» 1455 
I 1445 

A. Dirven, 
M. de Kort. 
L. Biellaais. 
A. V. d. Heide. 
J. A. Mol, 
.1. Dieleiiians. 

timmerwerk ingek. 5 bilj., als 
L. van der Pas, ƒ1517 
A. l Un. o. i 1424 
M. van den Akker, l 1391 
G. Veldkamp, i 1375 
.1. Koopman. • 1365 

massa ingekomeu 5 bilj., als: 
A. F. van Dongen, ƒ 3242 
Tb. Kessel, l 3225 
A. Oomen, • 3212 
.1. Koopinans, i 2800 
.1. Dielemans. t 2775 

Brummen. 19 Juni: bot hou won eener villa, op een 
terrein aan d-n Bijks-traatvvog van Arnhem naar Zutfen. 
onder beheer van den architect L. B. Ebereon; ingek. 6 
bib., als: 
I. II. Stevens. te Arnhem. ƒ 18.707 
W. Lensmk en Zu.. I idem • 17.948 
G. Boerstoel, i Brummen, » 17.689 
G. .1. ('anuiggolt. i idem •• 16.821 
II. A. Welsing. ». idem * 10.697 
A. tUanderman, » idem » 16,498 

Velp. 19 Juni: bet bouwen van een hoerenhuis te 
Velp. onder beheer van don arcbitecl M. K. Smit: ingek. 
7 bilj.. als: 
B. M. Reiend-en. le Laag-K-ppel. f 8893 
W. Regiering, « Velp, » 8890 
J. do Witt. I Bieren, f 8779 
E. J. N. Steentjes, » Velp. » 7815 
R. Wassjnk. i idem « 7675 
W. Slotboom, • idem « 7454 
J. Jansen. • idem i 7385 
gegund. 

Zaamslag. I» Juni: het verrichten van zinkwerk, 
steenhe-t .rtilig -uz. tot verdediging van don .--ver der 
i-ililrrs. M.nga.et.i -n Kl-in.-llm-.ai-: inm-to iuschr. was 
If Hag., t. Middel -g. v.-,,-ƒ51.400. 

Lelden IU Join: do verhouwing van hol inwendige 
de. Kv.-Luth. kerk. onder Udieer van don architect P.O. 
Lamel: ingck. 6 bib., als: 
W. L. Loget. te Leiden, ƒ 8900 
II. M. B. van Gelder. • idem • 8000 
J. Room. » idem i 7500 
S. van Leeuwen, i idem » 7200 
r. G. van Oerle. i idem " 698? 
J. Meijer, idem OHIJO 
gegund. 

Iloninierl-. 19 Juni: bot bouwen eener school voor 
('br. onderwijs: ingek. 12 bil)., als: 
('. Faber, te Sneek, ƒ 7020. 
.1. 0. V. d. Molen. i Jntrijp. i 7125. 
J. C van Dijk. » Ferwerd. i 0800. 
P. F. Postma, i Wouds-nd. i 6488. 
A. Wiersma. i Gaastmeer, • 6390. 
II. K. Wi-liuga. • Idskenhuizen. » 0368. 
II. W. Visser, i Makkum, l 0325. 
W. Gijzen. • Wouds-nd, - 0277. 
J. ü. v. d. Meulen. « Bem-liiui. i 5752.90 
A. Spijksma. • Parrega. i 5635.25 
II. Scminrmans, » Witinarsum, » 5595. 
.1. Baarsma & G. de Boer, « Ikilk. » 5447. 
gegund. 

Amoterdam. 21 Juni: hoi bouwen van een brandweer
post eu fiiilpbureuu van politie, iu de Fenlinand-Bolstraat; 
minste inschr. was W. Meijer, te Amstenlam, voor ƒ15.290. 

linage* een. 21 Juni: hel hu uwen van een burger-
woonhuis met 2 verdiepingen voor A. van Kngen. onder 
behe-r vau don architect H. Hnogsiua; iugok. 6 bilj.. als: 
Woltorsom. te Km-v-rden. J' 4868 
Weertman, •> idem » 4294 
P. tor Stege, » Bimgoveen, » 4000 
W. ter Stege, » idem • 3893 
A. Ni-huis. » idem • 3460 
.1. Schol teincyer, I idem i 3390 
gegund. 

Ilein. 21 Juni: de levoring aan de artillerie-stapel- eu 
construitieiiiagazijiien vau: 

perc. 1, 1000 KG. antimoon legulus; minste ius-br. 
waren U. S. Stokvis en Zonen, te Rotterdam, a ƒ«.BO^Vio» 
per KG.; 

perc. 2, 9500 KG. messingdraad; minst- inschr. waren 
L. .1. bothoven en Co.. te 's-llage, a ƒ0 .61" / .» |K>C KO.: 

perc. 3. 900 KO. bruin luigl-lor. perc.4, 90ÜKG. idem; 
minste inschr. was Tb. Relt, te Amsterdam, resp. a / 1.80 
jier KO.: 

pere. 6. verschillende soorten van leder; minste inschr. 
wan-n E. Wessels en Zoon, te Utrecht, grauw kalft- B 
/"2.78. bram pinken- ii ƒ2.15. mol- a ƒ1.90 per KO. 

I Ire. 1,1 22 Juni: Lo. bet maken van een poinpge-
bouwtje met waterleiding ten behoeve van het station 
Roermond; ingek. 3 bilj., als; 
J. handy, te Sittard. ƒ 9666 
J. Rillen. • Grave. I 9390 
B. Janssen. - Maashrocht, » 9200 

2o. het verrichten van herbestratingen op het station 
Enschedé; iugek. 5 bilj.. als: 
B. Eggink, te Enschedé, ƒ 2750 
J. Schut. w Brummen, • 8888 
T. W. Ikuite, i amarsfcort, - 1995 
A. Klauderman. » Brummen, • 1987 
II. Extertate, > Stad-Delden. • 1839 

llelh-voi-lsliii-. 22 Juni: bot mak-u van afsluitingen 
en bot doen van voorzien ingen aau het terrein om do 
kazerne do Doele, te Brielle; minste inschr. was M. L. 
Veoneiibos, te Brielle. voor ƒ5274. 

Breda, 22 Juni: de levering aan de Kou. Mil. Academie 
van minstens 340,000 KO. steenkolen: hoogste inschr. was 
Oh. Verkaar. a /0.77. minste iiiscbrijver J. 0. Stoop, a 
y 'o.r .9 : » l 0 O per ido KO. 

Hulxingc (gom. MiddolstaiiD, 23 Juni: het afbreken 
van een gedeelte hoor-ub-huizing en daarvoor in de 
plaats bouwen -ener Interen behuizing mot 2 schuren, 
voor L. Eenkouia. ouder beheer van d-n architect J. Ti l -
busecher; ingek. 9 bilj.. als: 
(i. Danhof. tc Uithuizen, ƒ 17,984 
J. K. van Dijk, » Bedum, i 17.888 
s. Kramer, » Idem » 17.838 
J. Ollhiga. • Uithnizermeclen, • 15.800 
11. J. Sellers. » Uskwert, I 15.460 
II. Bos. • Uithuizeriiieedeu, - 14,700 
.). II. Dieters. » Stedum, » 13.996 
F. Wolfing, >, Middelstem, » 13,950 
J. B. Pot. » Stedum, 12,529 
gegund. 
Raming • 13.570 

'•-Hage. 23 Juni: de levering, ten behoeve der Algem. 
LandsIrukkerij. van ongeveer 130.000 KG. uiachiuekolen 
en 8000 KO. •chaalkolen; minste inschr. waren: voor 
inacbin-kol-ii J. T. Penpiin, te -s-llage. a ƒ7.495; voor 
schsalkolen K. Ph. Annokké-, te VHage, a j io.50. beide 
per 100 KO. 

Leeuwarden, 23 Juui: lo. bet maken van bonten 
schuttingen, stekken, h-t leggen vau een riool mot kolken 
enz. op de Oldegalileëu: minste inschrijver was M. .1. 
Schotanus, te Boksum. voor ƒ983. 

2o. ds levering vau Portlaiid-c-iii-ntwork-n TOOT rio
leering enz.; minste inschr. was Pb. Limlo. te Delft, voor 
ƒ 1306.75. 

's-Hage. 23 Juui: het maken van grond- en audoiv 
werken voor het gedeelte van Nijmegen tot Mook vau 
een spoorweg van Nijmegen naar Venloo; ingekomen 12 
hilj.. als; 
E. s. Heviu-r, Botterdam, ƒ 193,200 
A. L. vau Wijngaarden IJz., Sliedrecht, » 166.000 
D. Volker. Dordrecht, • 149.500 
IL T. Wiegerink, Groculoo, l 139.600 
W. F. Weijers, Tilburg, l 139.331 
A. S. Schaafsma, Harlingen. i 138,686 
O. Sli-aatinan. Linue, l 135,330 
J. vau Oijen Pz., Dreumel, » 129.700 
B. A. Wiegerink, Groenlcm, l 129.587 
J. Billen. Grave. » 126,000 
o. A. v. ilattuui, Bbtsdrecht ft G. fjoedhart, Bordr., i 124,400 
T. Verhoeven. Deventer, l 120,400 

2o. bet uitvoeren van werken tot verbetering van dou 
Boven-lüjn, iu de gemeente llerwcu-eu-Aordt, tusschen 

de kilnmeterraaien 6 en 7 dor herziene rivierkaart; inge
komen 5 bilj., als: 
R. A. van den Bergh, te Pannerden, ƒ 18,675 
J. II. Iloijinck, » idem l 18,590 
F. E. T-rwindt. i idem i 17.600 
J. II. van Hez-wijk, l Lohith. » 16.196 
('. van dor Plas. Hardinksveld, « 15,990 

Avereen!, 23 Juni: bot verrichten van eenige verf
werken aan gei noen logo bouwen en -werken, in 2 perc: 
gegund: p e r c l aan J . F. Reuvers, voor / 94.98. perc 2 
aatl II. Baas. voor ƒ 1 0 8 : heiden aldaar. 

Onderden dam. 23 Juni: bot vernieuwen dor baiuoi-
gebinton van do Kruistod-klap te Uskwert en de Ooster-
diikshorner-klapbrug: minste inschr, was B. Jansen, to 
Westerwijtwerd. voor ƒ1298: niet gegund. 

Ml r eer kerk. 23 Juni: het Imuwen eener school eu 
nuderw'ijzei-svvoning: ingekomen 8 hilj.; hoogste mschr. was 
W. vail Helll. te Sliedre.-hl. v I' 2S.'.I'.«1.1I'.I. -Ie m-
schrüvert'. Bmere Kz., te Niouw-Lekkerlaml. voor ƒ26.480. 

Meppel. 23 Juui: do bouw eener kerk voorde Reinonstr. 
gemeente; iugek. 12 hilj., als: 
.1. Nijboll. te Wolvega, f 20,314 
A. Hazelaar. » Mep|-d, • 19,875 
A. H. Teninga. • Grootegast, i 19,788 
R. Himze Jr., , Ass'n, l 19,058 
B. Bruintjes, » Meppel, » 18.994 
J. de Bo-r. • Steen wijk, i 18.904 
.1. L. Viss-r, » Oudeschoot, i 18,473 
.1. Otten, i Meppol » 18.424 
('. Schiere. Ilooriihorgimi. n 17.575 
K. .1. laigeluio-r. i Miuuiikebiiren, o 17,491 
J. K. Kalt. » Ureterp, i 16.929 
J. Pijkstra, » Bergum, • 16,307 
gegund. 

Haarlem, 24 Juui: do doorgraving van de Singcl-
gracht ou het maken van eeno nieuwe br-ig aldaar: in-
gokomen 12 bilj., als: 
Goh,, van Niel, te Haarlem. ƒ 25,000. 
.1. II. La.ss.hutt. „ „l,.,,, , 25,800. 
J . A. Baa-veld J r . , * idem • 24,500. 
C. Bos. H ll.uirlemmenn-er. » 23.890. 
K. Ila;i-n.-il. c. -.. » Katwijk a/Zi-e. • 23,185. 
A. ki.uk. • Haarlem, .. 23.000. 
.1. Vo.kor-n, , \..o,-cl,..t-i, 22.5*2. 
B. Ziiithof. » Ha-ul-m, . 22,549. 
M. Mulder. • idem . 22.326. 
D. Tammiiige. • Amsterdam, . 22.17568 
.1, i BouteiN,.. u Velsen, • 21.ss8. 
Ik Beters. » Amsterdam. » 20,800. 

V lanen . 24 Juni: bot makon en stellen van een ijzeren 
b-k om do R. K. kerk: iugok. 8 bilL als: 
Meijer, te Vrnliem. ƒ 3333 
Vau Ingen, i Idem • 2345 
Langovi- \- Ih.f-.tt. •> Amstenlam, « 2298 
Vorm ion. » Utrecht, » 2106 
B. Tros, • i.b-in > 1825 
I'. \ v.m / n i | hou. i idem » 1815 
Blom. » Ik-verwijk, o 1789 
Vincent en Co.. S In. dam. » 1788 

Anmterdam. 24 Juui: bot Iwiivveii van 4he-ienbuizen 
op — I I teru-iii ;ian de Stadhoudoi-diado. onder beheer van 
den architect IJ. Byvcets tiz.: ingek. 17 bilj., als: 
I. P. Ooni-h— ti. te Amstenlai.l, ƒ 78.000 
A. P.ians. a idem » 75.800 
II. G. Schotten. i idem » 73.645 
C. O. Baeiiljons, i idem i 7Ü.8O0 
Ik F. Moritz. • idem i 72.160 
II. C Dorlas. » ,dem 72.BK) 
W. Wosterhof. i W.-csp. . 71.880 
G. Woud. Amsterdam. n 70.000 
P. O, Bloem. « idem fiy.K58 
C I Mak-. • idem i 69.500 
W. I. l.-ihbr.u.dt, » idem i 09,300 
J. J, BoekhoItS, • idem i 68.900 
J. II. Braskamp, • idem » 68.844 
A. Aaldei-s. a idem i 68,800 
P. S. Renierseu, » idem n 67.070 
Cruiifi* & Scl ton, • idem i 06.021 
P. I . Bijko. i idem i 63.500 

Utemen. 24 Juni: bet aanbrengen van eene steen
glooüng aan don zeedijk beoosten Dietuerdain; aannemers: 
C. Scl motion burg en Co, te Amsterdam, voor ƒ5800. 

Vervolg der Berichten en Mededeelingen. 
B I N N E N L A N D 

's-Gravenhage. De navolgende studenten der 
Polytechnische School zijn tot hunne practische vor
ming gedurende de zomermaanden door den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid als buitenge
woon opzichter aangesteld : J. Nelemaus bij de werken 
van de Willemsvaart (Katerveer); J . W. C. Teilegen 
en J . Stroink bij de werken van het Apeldoornsche 
kanaal; J . C. Kluijver en J . K n i p bij de zcewerken 
in Noord-Hol land, strattdverdediging van de Pettemer 
zeewering en verbetering der hoofden op Vlieland; 
L . C . T . E. Engelenburg, bij het Kanaal door Wal 
cheren; J. M . W . van Elzclingen, bij het Kanaal 
van Zuid lm vcland; A . II. Saltet, bij de werken tot 
aanleg van kribben te Beteren op den Neder-Rijn, 
J. P . Hofstede, bij de werken tot verbetering der 
rivier dc Usel te Zutfen; G. L . F . Philips, bij de 
werken tot normaliseering van de Waal tcRossum; 
P. A . van IJsselsteiju, bij de werken der Dorische 
waterwegen aan de Dortschekil; P. J . Dirks, bij <Ie 
rivierkaarten; D. C. Henny, bij dc waterstaatskaarten; 
R. H . Gockinga, bij de havenwerken tc Harlingen, 
opnemingen op dc Pollen; R. Ilaagsma, bij het doen 
van peilingen en opnemingen op Ameland en Schier
monnikoog; J . K o k . bij de verbouwing van het oud-
stadhouderlijk kwartier te 's-G raven hage; D. E . C. 
Knuttel , bij de verbouwing van het Departement vau 
Waterstaat, Handel en Nijverheid te's-Gravenhage; 
J. Verheul en J . C. Sonneveldt, bij den aanbouw 
van het nieuwe Departement van Justitie te 's-Gra
venhage. 

Met gelijk doel werd door den Minister van Justitie 
tot buitengewoon opzichter aangesteld W. de Visser 
bij den bouw eener houten schutsluis bij de Rijks
gestichten te Veenhuizen. 

— Den 29cn Juni a. s. zal te's-Gravenhage eene 
conferentie plaats hebben tusschen den Minister van 
Waterstaat enz. cn de Nederlandsche spooTvregmaat-
schappijen, naar aanleiding van de voorgekomen 
branden nabij Ap-M n , die door het vuur der loco
motieven veroorzaakt zijn geworden. 

Alsdan zal de vraag worden ter sprake gebracht, 
om aan het algemeen reglement op de spoorweg
diensten eene bepaling toe te voegen, met doel oin 
grootere uitbreiding te geven aan hel omspitten en 
kaulliouden van strooken grond ter wederszijde van 
den spoorweg en het bedekken van de overwegen 
met koolnsch, voor zooverre de breedte der ontei
gende perceelen dit toelaat. 

Utrecht. Aan de Utrcchtsche Ijzergieterij, firma 
A. F- Smulders, is o. n. de levering opgedragen van 
eene stoommachine van 40 a 50 P K . voor de op te 
richten kunst boterfabriek *> Batava", te Nijmegen, 
alsmede vnn een stoomgemaal voor dc Noordvecn-
ashe Veenderij, te Alkemade. 

Groningen. Men verneemt dat alle zalen vnn 
het universiteitsgebouw iu beslag genomen moeten 
worden voor de tentoonstelling van nijverheid, die 

in de volgende maand sal plaats hebben, ter gelegen
heid van tie jaarlijksche vergadering van de Neder-
landsehe Maatschappij tul Bevordering van Nijverheid 
en het alhier I- houden Nijverheidseongros. 

Leeuwarden. In de dezer dagen gehouden zit
ting van den Gemeenteraad hebben burgemeester en 
wethouders rapport uitgebracht op hot verzoek van 
den beur s. E. Oudachans Dents alhier, om concessie 
voor den aanleg van een drinkwaterleiding. Burge
meester en wethouders stellen voor. aan den ver
zoeker te kennen te geven, dat. de Raad genogen 
is , met hem in overleg tc treden over den steun, 
welke vanwege de gemeente aan een eventueel door 
hem te leggen waterleiding zal worden verleend, 
zoodra hij een in détails uitgewerkt [dan van zoo
danige waterleiding, mol nauwkeurige opgave aan
gaande de prise d'eau en het tc verkrijgen water
gehalte in verschillende seizoenen en bij verschillende 
waterstanden, aan den Raad zal hebben overgelegd. 

Almeloo. In de hierterstede gehouden ver
gadering van aandeelhouders der spoorwegmaat
schappij Almeloo—SaJsbergen is tot romroissaris her
kozen de heer D. Gelderman te Oldensaal, en rijn 
benoemd de heeren J. .1. Boelen en G. Salomonson Hz. 
aldaar, in de plaats van de heeren 11. L , Zehender 
Trans te Oldenzaal eu N . Trakranen te. Amsterdam. 
Tot lid van den raad van administratie werd herbe
noemd de heer O. Durlach te Hanover. Het divi
dend over bet vorig boekjaar werd op 2 % pCt. 
bepaald. 

— Met 1 Juli zal een begin worden gemaakt niet 
de werken in de rivier, voor den bouw der spoor
wegbrug over de Beneden-Merwede bij Baanhoek 
(gein. Sliedrecht), in den ontworpen sjtoorweg van 
ItoiilrecJit naar Eist. Met betrekking tot dezen brug-
bouvv is door de Centrale Commissie voor de Rijn
vaart bepaald, dat: lo. soodra gedurende denhouw 
de dooi vaart van vaartuigen met staande masten 
niet meer mogelijk is, zooveel noodig, boven en be
neden de brug kranen voor het opheffen en neer
laten der masten zullen worden geplaatst; 2o. tij
dens den geheelen duur van den brugbouw zal wor
den gezorgd, dat het verkeer met vaartuigen cn 
vlotten niet verhinderd en zoo weinig mogelijk ge
stoord worde, aldus, dat een genoegzame o|--uing 
vrij blijve, wanneer éen of meer brugopeningendoor 
steigers voor liet opstellen van den bovenbouw ge
sloten zijn. 

Delft. De Commissie voor hel eind-examen der 
Polytechnische School heelt in hare vergadering van 
22 Juni toegekend: het diploma van technoloog aan 
den heer IL C. van Woelden; van architect aan de 
heeren L . C. J . van Es en D. E . C . Knuttel ; van 
scheepsbouwkundig ingenieur aan de heeren H. M . 
van Andel, J . K. van Cleef, W. F . Koppeschaaren 
J . S. van Veen; van iiiijiieu-ingeiiieur aan d- heeren 
J . W . Retgers en W . G. Ribbius. De examens der 
civiel-ingenieurs cu werktuigkundige ingenieurs wor
den nog tot in de volgende week voortgezet. 

Bolsward. Door de e^wconunissie ujn aanbevolen 
als directeur-boekbooner der gemeentelijke gasfabriek 
de heeren: J . Sprayt, te Utrecht: F . .1. Borkens, 
te Nijmegen; en J . A . Romijn, te Utrecht. 

Varia. ~ 

Bereiding van spoorwegliggers. Ondanks 
de voortreffelijke uitkomsten, die het doordringen van 
spoorwegliggers met teerolie of etui oplossing van 
chloorzink levert, bleef toch de aanwending betrek
kelijk ger ing, dewijl aan dc eene zijde de aanleg 
van een inrichting tot het doordringen met die 
stollen een beduidend kapitaal vordert, en aan den 
anderen kant de vervoerkosten van de te door
dringen en doordrongen bouwstoffen in aanmerking 
komen. Om deze bezwaren uit den weg te ruimen 
schijnt de op de Oosten rijks-he Noord west baan in
gevoerde beweegbare inrichting naar het stelsel van 
Mythe zeer geschikt, daar zij in een s(«vir weg wagen 
wordt geladen, naar elk station vervoerd en daarin 
werking gebracht kan worden. De behandeling vol
gens Blytbe laat zich splitsen in twee verrichtingen: 

1" in liet doordringen met oververhitten en van 
creosoothoudenile gassen verzadigden stoom, 

2" in het behandelen met een teerolie-bad, onder 
een druk van 6 1 / , atmosfeer. 

De eej-ste verrichting is de gewichtigste en meest 
karakteristieke in het nieuwe stelsel; daarbij worden 
de eiwitachtige stoffen niet alleen stijf of geronnen, 
gelijk bij de andere werkwijze, maar geheel ontleen 
en bij den later intredenden rondgang vau den stoom 
uit de poriën' van het hout terstond, zonder het 
uiterlijk te schaden, verwijden!. 

Deze krachtige werking van den stoom heeft ook 
ten gevolge, dat de latere bewerking, door middel 
van het teerbad, iu een kortoren tijd en met een 
geringer hoeveelheid vloeistof tot doorshinging kan 
plaats hebben dan bij de overige stelsels. Het werk
vermogen van zulk een vervoerware inrichting wisselt 
af van 300 tot 400 liggers daags. 

Duur van doortrokken houten apoorlig-
gera. Op de Parijsche wereldtentoonstelling van 
187K had de Fransche Westbaau twee gecreoeoteerde 
dwarsliggers tentoongesteld waarvan de eeue (Bal-
tisch rood dennenhout) 11 jaren, de andere (Fransch 
beukenhout) 17 jaren onder het spoor (en nog wel 
in een tunnel) gelegen had. Beide liggers schenen 
nog geheel onbeschadigd. 

Op de Pruisische Oostbaan werden bij de invoering 
van den ijzeren bovenbouw 2349 gojoreoeoteerde vu
renhouten liggers weggenomen, die zich ten minste 
15 jaren onder het spoor hadden bevonden. Van 
deze waren nog 1025 voor hoofd-, en 848 voor 
zijsporen bruikbaar. 

Salicylzuur tegen huiszwam. Als middel 
tegen huiszwam wordt door Prof. F . Farsky salicvl-
zuur aanbevolen. Het moet worden aangewend als 
oplossing van 5 O. in een liter alkohol. 

Djatihout. Jaren geleden bevatten de Verhan
delingen van ons Instituut ran Ingenieurs de uit
komsten van onderzoek ingen en proeven , met djatihout 
genomen door wijlen den Iulischen artillerie-kolonel 
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C. O. von Dentaach. De bosehraad Dr. Noi^llinger, 
te ilohcnlieitu, heef! onlnngs dit limit onderzocht ten 
opzichte vun zijn soortelijk gewicht eu absolute vast
heid. Mij bevond, dat het soortelijk droog gewicht 
afwisselt tusschen 0 ,5ü1 eu U .805. Het gemiddelde 
daarvan [-laatst het djatihout onder de tamelijk lichte 
soorten, naast iiotcboumciihoiit en vogelhessenhout, 
alzoo veel lager dan het eikenhout, waarmede het in 
geschiktheid wedijvert. De aan een groot getal vier
kante zuiltjes, van 18 m . M . zijde hij 100 m.M. lengte, 
waargenomen vastheid tegen druk bedraagt 5.87 K . G . 
De vastheid tegen trekken kou aan niet meer dau 
twee staafjes woitlen waargenomen , waarvan slechts 
één zonder gebreken was. Hel scheurde hij een 
spanning van 13.16 K . G . |ier vierk. mill im. Nonl-
liuger rangschikt het teak- of djatihout onder de 
soorten, die weinig vergaan; zijne splijtlwiarhoid komt 
ongeveer overeen met die van elzenhout en is dus 
tamelijk gioot, wat aan de eene zijde een voordeel 
hij de bewerking aanbiedt, maat aan de andere eeni-
gennate het draag ver mogen verzwakt. 

S a a m g e p e r s t s t a a l . Om aan het staal de 
grootst mogelijke dichtheid eu vastheid te geven, 
wordt het iu den vloeibaren slaat aan eeu mechanise hen 
druk onderworpen of saamge|.erst. Volgens de werk
wijze van J . II. .loues, mede-eigenaar van de Edgar 
Thomson Steel Company te Pi t tsburg, in de Ver-
eenigde-Staten, geschiedt die parsing door den druk 
van sterkgespannen stoom, die in den gietvorm 
wonlt geleid, liij gewoon staal, gelijk het gcl>ozigd 
wordt voor siHjorstaven, is 80—00 Eng. pond druk 
per vierk. Eng. dm. of 5.0 tot 0.3 atmosfeer toe
reikende , maar bij zeer zacht staal is het noodig 
te gaan tol 150 pond . d. L 10.5 dampkring, om 
de gassen uit het staal te verdrijven. 

Ontphosphoren van ruw ijzer. De werkwijze 
van Thomas is onlangs op vele werken practised 
ingevoerd. De bereikte uitkomsten moeten de stoutste 
verwachtingen hebben overt rollen. In Weslfaleu zou 
de besparing minstens 12—14 mark j>cr ton ruw-
ijzer bedragen. 

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 o d a c t i e 
van genoemd Weekblad. 

T o t \'i'ijfi.iu™iivond saosjrem u r e a 
worden advertentien voor het eerstvolgend nom
mer aangenomen. 

Advertentien. 

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 der ge

meente AMSTERDAM rullen op Maandag 5 
Juli 1880, b. 11 nren de» middag?, op bet Raad-
huis, in liet openbaar bij enkele izMebryviag doen 
aanbesteden: 

Het leveren van pl. m. 5000 atrek-
kende meter H A R D S T E E N E N TROT
TOIRBAND. 

De .oorwaarden dezer Aanberteding zijn uitslui
tend te verkrijgen ier Drukkerij der Gemeente tegen 
betaling vnn f 0.30. 

Nadere inlicbtingen kunnen verkregen worden ten 
Kantore vun den Stads-Ingenieur, Kuiner no. b i l , op 
bet lluailbuis, des voormiddag! tusscben 10—12 uren. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
Amsterdam, D R I E 8 S E N , rVetAourfer. 

2 5 Juni 1 BSO. De Secretaris, 
D E X E L T V H . I . E . 

A a n b e s t e d i n g . 
De P E R M A N E N T E COMMISSIE uit de Ilooleiij 

tc Schcecningen is voornemens op Maandag den 
28 Juni aanstaande, des morgeus ten 11 ure, 
ten buize vnn den l ln-r I'. V A R K E V I S S E R , Keizer-
straat 374 , aldaar aan te besteden: 

Den bouw van een Verkooplokaal met 
annexe Vergaderkamer en Conciërge
woning, op het daartoe bestemde 
terrein gelegen aan de Wassenaarsche 
atraat te Scheveningen. 

Bestek en teekening liggen ter inzage en over
name van at' heden aan bovengenoemd adres, terwijl 
gedrukte bestekken ad f t.— verkrijgbaar zijn bij 
de Boekhandelaar. V I S S E R & Co . , Keizerstraat 34, 
Scheveningen, 

Aanwijzing op het terrein op Woensdag 23 
Juni 1880, 's morgens ten 11 ure, door den met 
den bouw belasten Architect II. E . D E H A A N , bij 
wien tevens de noodige inlichtingen zijn te bekomen. 

Raming der kosten / 7860. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
(VERNIEUWIXÜSFONDS.) 

Op Donderdag deu 8»1'» Julij 1880 , des namid
dags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Slaatsspoorwegen bij de 
Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n° . 41 . 
Het leveren van Eikenhouten Dwars

liggers, ten behoeve van de Staats
spoorwegen. 

De liesteding geschiedt bij enkele inschrijving, vol
gens art. 12 van het liestek. 

Het bestek ligt van tien 2 3 " " Junij 1880 ter 
lezing aan het Centraalbureau bij de Moreelse Laan 
eu aau het bureau van den Sectie-Ingenieur tt; Mep-
pel en is op franco aanvraag op gemelde plaatsen 
te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Sectie-Inge
nieur voornoemd. 

Utrecht, den 22 '"" Junij 1880. 

De ondergeteekende, B o u w - en W a t e r - l l o n u * 
k u n d i g e * , beveelt zich aan tot het 

ontwerpen van Plannen. 
het M A K E N V A N T E E K E N I N G E N , BE
S T E K K E N en BEGROOTINüEN en lielast 
zich tevens niet de uitvoering, tegen billijke rooi'' 
waarden. 

J. W. T E R BERG , 
Spijkerstraat i32d, Arnhem. 

B E L A l f H Ë B B E N D E K Ï 
I E M A N D goed bekend met het maken van 

G r o n d - , A l g e m e e n e - e n S t a d s k a a r t e n 

benevens het iu kaart brengen van teekeningen 
op groote schaal, ook ter lithografeering, 
tevens meermalen bij uitvoeringen geweest zijnde, 
vraagt plaatsing en neemt teeken werk aan. 

Adres franco Letters A . '/.. bureau n Opmerker*. 

Aanbesteding. 
B U R G E M E E S T E R K N W E T H O U D E R S van 's-llcr-

togenhosch, zullen op Donderdag 1 Juli 1880, 
voormiddags 10 ure, ten Raadhuize nldaar, bij enkele 
inschrijving 

A A N B E S T E D E N : 
Het onderhoud van den straatweg van 

's • Hertogenbosch naar Best, ingaande 
den 1 Juli 1880 en eindigende den 
30 Juni 1883. 

Het liestek ligt van af heden ter inzage up het 
Raadhuis te *s-Hertogenbosch en is op franco aan
vrage le verkrijgen bij tien Gemeen te-Architect-

De aanwijzing zal plaals hebben op Maandag 28 
Juni e. k. voormiddag 0 ure, le beginnen nabij het 
fort Isabel. 

De insclnijvingsbiljetteu moeten vóór 3 ure na
middag van den dag , dien der aanbesteding vooraf
gaande, in de ten Raadhuize daartoe gestelde bus ge
stoken zijn. 

Inlichtingen wonlen gegeven door den Gemeente-
Architect J . M . NAIII1E te 's-Hertogenbosch, 

's Bosch, 19 Juni 1880. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
F. J . P O M P E , L.B. 
J . N . G . S A S S E N , Secreturis. 

Wijnstraat Rotterdam. 
ROBEY & COUP'S V E R T I C A L E STOOM

MACHINES met of zonder S T O O M K E T E L , 
steeds voorradig. 

Wij guiaiidecren tleze, als zijnde de beste in hunne 
soort, legen concurreerende prijzen. 
Geïllustreerde prijscourant wordt op aanvraag 

toegezonden. 

R HOLSBOER, te ArnlieiuT 
m«H. Z i l v e r e n M e d a i l l e v o o r W n t e r -

| i i ) H - l i i M t r i i i n e n t e n . 
I h ï O . l l o o s r « t e o i i d e r N c h e l f J I n K v o o r W a 

t e r p a » - e n H o e k u i e e t - I n M t r u i n e n t e n . 

Voorts: EQUERRE8, BAKENS, MEKTKETTIN-
OEN, PAS8KRD0OZEN, enz. enz. 

O P E N B A R E \ l \ B E S T E I ) I \ ( i . 
Het C O L L E G I E van REGENTEN over het alge

meen Burger Gasthuis te Bergen-op-Zoom, zal op 
Maandag tien 10*" Julij 1880, des middags leu 12 
ure, iu het openbaar bij enkele inschrijving aan
besteden : 

Het bouwen van een Algemeen Burger 
Gasthuis te Bergen-op-Zoom en het 
leveren van alle materialen daartoe 
benoodigd. 

Bestek, voorwaarden en teekeningen liggen van 
af lieden ter inzage in bet Koftijhuis de Draak bij 
den heer J . B . TRIMBOS op de Groote Markt', 
terwijl bestek en voorwaarden le verkrijgen zijn op 
franco aanvrage hij genoemden heer J. H. TIIIMHOS , 
tegen betaling vau ƒ 1.50 |ier exemplaar. 

Aanwijzingen op Maandag den 1 2 ' " ' en Zaturdag 
den 17*" Julij 1880. 

Inlichtingen le verkrijgen bij den heer C. 1», V A N 
G E N K , Architect te Beigeii-up-Zooui. 

ZEGT HET VOORT. 

A R K E T V L O E R E N 
en verglaasde gefigureerde Te

gels, voor H a r e n en Decoratie. 
D E L I N T & C " . , H a r i n g v l i e t 7. Botterdam. 

GAS-ZUIVERING 
door het gebruik van ijzer-oxyde, geleverd door de 
G S M Purification and Chemical G*. Limited London. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en Oost-lndië 

W. Hoven en Zoon, Rotterdam, 
bij wien bijzonderheden eu prijsopgaven verkrijg
baar zijn. 

illozalk Tegels voor Vloeren 
m K E R K E N , W I N K E L S , V E S T I B U L E S , CORRI-
DOR3, W A R A N D A ' S , enz., al Ida BEKLEEDING 
van M U R E N , T E G E L S voor B L O E M B A K K E N en 
PANEELWERK enz. 

Uitsluitend Agentschap van Maw & <"'. 
voor Nederland en deszelfs Koloniën 

o . J . o o n , 

F i r m a A N T . D E W I L D , 
Sihccpmakershaven ft". u'Ü en Ju/ferstraat N". 5(J. 

R O T T E R D A M . 

Guze Machine- worden gebruikt door de Heeren: 
DERICKS . t G E L D E N S te Bruten; V A N DER 
W E D D E N & DE K R U T F F te Nijmegen en dooi
de Société anonyme des Tuilcries d'Echt. 

'I.'l I' litl 

r P M J t i ! * * ! ^ ' " " ' l 1" PRIJS 
Tentoonstelling P a n j i 1878 

B o n i e t F r c r e s , L a c r o i x & , C u . 
Machine-Fabrikanten 

'28 rue, des Ecluses St.-Martin 
P A R I J S , 

Volledige inrichtingen vau Fabrieken voor alle 
soorten van porcelein en aardewerk. Meer dan 
duitend dezer machines zijn zoowel iu Frankrijk 
als in het lluiteukind in werking. 

Ih* g p ï l l u s l r p e n l e ( 'nu i l i i i r i i s w o n l t OJI franco 

a a i i u i i i i c franco l o c u c / o m l c i i . 

LOUIS GOFFIN & CIE. 
R U E D A H T O I 8 Ï O . 

L U I K . 
Eigenaar, 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 . 

FABRIEK DE IIOLLWIISCIIE USSEL 
J » E J O \ <p Iff & C ° . 

Civiol-Ingenieurs te> Oudewater, 
leveren eu vervaardigen in tien kortst mogelijken tijd alle soorten van Stoombaggermolenn in hout- of 
ijzerronstrurtie, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte en opbrengst van 150 tot 2000 I P per 
werkdag, en verder s toomwerktuigen Kete ls , D r i j f w e r k e n , Locomobie len, Heimachines, 
Steen- en Tegelvormmachines, IJzeren K a p - 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 Ltd. L o n d o n . 
EXPLOITATIE OER GROEVEN 

tut 
V A X - D T ü T R A V E R S . 

, Y - ^ j p p p — ^ f c - geeft berigt dat door haar tot eenige A G E N T E N voorden 
! ^ 4 L * A A * ^ - * ^ ' " verkoop van ASPHALT ln b r O O d e n zijn aangesteld: 

F O L K E R S & O . te Amsterdam, 
tloor wie mik tot bet leggen van vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders voor geheel Neder
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de Fabriek. Heilweg N " . 3 , te Amsterdam. 

De Directeur W. P. WALSH. 

H. & J. SUYVER. 
Fabriek van Stoomketels eo Wer «.tuigen, 

tie Hollandtche 'eVuln, 
Bikkerstraat 20 en 22. te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S vnn alle bekende typen 
ou reparatién nnn Itestunnde K E T E L S wonlen in 
tien kortst mogelijken tijil gelevenl eu uitgevoerd. 

- A - l g f e n i o o n l > e p o t 
D E H 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 
V A N 

SIM AC». TE FEIIiMES. FHWklIIJk. 
Z I L V E R K N M E D A I L L E 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 PARIJS. 
Teekeningen en Prijscourant zijn te betragen hij 

J . J . S A N D , Wijnhaven 'ti Botterdam, alwaarook 
verkrijgbaar: Verschillende soorten van goedkoops 
T E G E L S en TROTTOIRSTEENEN (genre 
Sa rreguei nines). 

Calqueerlinnen, 
cenc zijde dot', tier rol vnn SM Meter f 11.25 

C A L Q U E E R -
E N ANhEIlE 

T E E K E N P A P I E R E Ï T 
legen buitengewoon lage |»]-jĵ .-ri bij ile 

K u t t l T l l u i l l S c l l C I l i l l l l l r U a s s n c i i l l i l ' 
J . C . NE1SZEN & C". t e Rotterdam. 

Monsters gratis franco. 

Hij .1. G. BROESE te Utrecht is verschenen: 

De hasverliclitin» 
E N 

llcri'iiliiiü van I J rhtgas . 
Naar het lluogduitsrii van 

O . h'. A . J A H N , O a r f - l n g e n i e u r , 
DOOB 

W. EtOOSEBOOM, Kiipitcin-liigeiiiHii-. 
Met zeven : uitslaande platen. 

Prijs f 2.80 

NEDERLANDSCHE KUNST-ZANDSTEEN-FABRIEK 
tusschen Velsen en IJmuiden. 

Groedsfekeurd l> i j Koninklijk l t o a l i t i t van <len Ï O September l c * 7 7 . 
Hoofddépöt: te Amsterdam over het Paleis voor Volksvlijt, Falckstraat No. 49. 

Hekroontl te Arnhem met MUplomn ten Graad. 
A P P E L B L O E S E M , B O O D E , O E L E , B L A U W E , H A H D U H A U W E enoituzu K L E I I I I E N I I O C D E X O E M E T S E L S T E E N E N , loomed. 

I'UOI-'ILSTEEXEX in nllo geweusehtu l'KOr'lELEN, zoonls steed» unit diverse gebouwen voor versiering door on« geleverd worden, l ' A I I -
K E T V L O E K E N , enz. , 

Vervaardigt alle artikelen welke bjj den bouw vau Huizon, Kerken enz. gewoonlijk vnn xteen worden aangewend, in KUBSrT" 
y . . t V U K i ' 1 ' K l i V en ook in l ' O H É l \ \ l » - t IC T l H M 

Groothandel in le qualiteit l'OHTLAND-UKMKNT merk . S r K U N " van ToBPfMB, Hitivtir/. fc 0'. te Htetlin; K N I O H T , BcTaM t S I U B O E ' S enz. 

lull. Lii111• iL ook le liekotucn 
'a-BoKb bij den lieer SNIJDERS V A N G I F F E N . 
Deventer > 1 > II. II. B E L T M A N . 
Dordrecht « de Heeren G E B H S . E K . 
Arnbeni » . D T. V A N l'Kn B A C H & C". 

te Groningen bij den Heer K . SWITTERS. 
B Nijtueyen o • a J. V A X M E E L . 
. Ilotlenbun » de Heeren v. n. IIEIKi ,t WILLEII I IANB. 

(iedrukl bij G . W . van der Wiel St C". te Arnhem. 

D E O P M E R K E R . 
Vijftiende Jaargang. N ' . 27. Zaterdag 3 Juli 1880. 

"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 . 
Het Weekblad verschijnt des Zaterdags. 

Het abonnement Irctlrnutrt voor het biiuicnlund ƒ 1.65 per 3 iiionutlen uf 
we) brj vouruitbfUliuji; SM gulden pst jaar. Af/oudtrlgke SSSBSSStl by vuur-
iiitlif-triiiuj 15 cent. 

Alle stukken en advertentien te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentien uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Advertentien van 1--5 regels Jl.— , daarboven 20 cent VOOV elkeu regel 
plaatsruimte eu 10 eent voor een bewijsnummer. Advertentien voor het bui-
n-ulioni :.Ti cent per rSgsL 

E E N N I E U W B E U R S G E B O U W T E A M S T E R D A M . 
De Commissie voorden beiirsbouw, benoemd inge

volge raadsbesluit van 10 November 1870 , en be
staande uit de heeren Van Tienhoven eu Bergsma, 
leden van het Dagulüksch Bestuur; E. Fuld en F . 
J. W . II Schmïtz , leden van den Raad; II. J . C. 
Ui-'ui.ui en Joh. G. Zimmerman, leden van ile Ka
mer van Koophandel; C. Kei linger en A . L . Wurf-
bain. gekozenen uit den handel, en Sim. Kapoer, 
geassumeerde als vertegenwoordiger van den graan
handel, heelt thans haar lijvig eu belangrijk riip|x>rt 
uau den Gemeenteraad uitgebracht. Dat dit /.oo laat 
is geschied, is behalve van andere oorzaken, in de 
eerste plaats het gevolg vau den dood van tien se
cretaris der Commissie, tien heer Van Nederl rass.-lt, 
commies-ingenieur ter 1 ienieentesecrotaiïe. De con-
clusièn van tlat rapport zijn: 

De Commissie heeft de eer als haar gevoelen 
mede te deelen, dat, als de Raad den bouw eener 
nieuwe beui's wenscht, het raadzaam is te achten oin : 

l o . daarvoor als plaals aan te wijzen bet terrein, 
gelegen tusschen de Heeren- en de Keizersgracht 
tegenover de W'sjmoesgracht, volgens het voorstel 
van den heer A . L . van den Gendt, of, indien de 
Raad van oordeel is, dat eene door de Commissie 
hoogst wenst! hel ijk geachte verbetering der verkeers
wegen de gevorderde onteigeningskosteu niet itvht-
ï aa rd ig l , het terrein achter het Miildeii-siations-
eiland (voor de TessclschekatleJ; 

*Jo. soodra eene keuse der plaats gedaan is, eene 
som uit te loven vau ƒ 3 0 0 0 voor hem, die een in 
alle oplichten bevredigend en het best geoordeeld 
ontwerp voor een nieuwe beurs levert, waarvan de 
eischen eu kosten vooraf zijn bepaalt!: alsmede een 
som vau f 1500 voor het ontwerp, dat uu bet best 
geoordeelde het eerst in aanmerking komt; 

'do. al naarmate de aangewezen plaats tlit vor
dert , winkel-, kantoor- ea andere lokalen in den 
beonbOUW op te nemen ; 

4o. den bouw der beurs van Gemeentewege te 
doen geschieden, en alleen de exploitatie van win
kel - , kantoor- en andere lokalen, zoo deie in tien 
beUfSOOUW worden begrepen, ter exploitatie over te 
laten aan een persoon of Maatschappij, die daarvoor 
tie hoogste som biedt en de meeste waarborgen voor 
eene goede exploitatie geeft; 

5o. vast tc stellen tie door Burgemeester en Wet
houders voorgestelde cn tloor de Commissie gewij
zigde concept-verordeningen op de heffing en op de 
invordering eener beui-sbelusting, volgens welke ieder, 
aan wien op zijn verlangen het gebruik van alle 
afgesloten ruimten op de Groote Koopmansbeurs is 
verleend, eene belasting zal moeten betalen, groot; 

a indien hij is ingezeten / 00.— 
indien hij niet is ingezeten . . . » 100.— 

/*. van ieder, die, niet op de onder a 
U-paalde wijze, bij bet jaar betalende, 
van alle afgesloten ruimten wil ge
bruik maken, telken ratte . . . » 0.50 

e. behalve bel hierboven vermelde bedrag, 
van ieder, die op dc I - verlangt 
toegelaten te wonlen, gedurende beurs-
l i j t l , nadat de hekken gesloten zijn, 
telken reize » 0.2.'» 

Onder die gelden, bij art. 1 vermeld, zijn niet 
begie|ieu de vergoedingen, verschuldigd voor het ge
bruik vau afzonderlijke lokalen, zitplaatsen, tafels, 
inonsterkasten als anderszins. Het tarief dezer ver
goedingen wonlt door Burgemeester en Wethouders 
geregeld. 

Wat uu hot ondei-zoek der Commissie aangaat, 
tlat haar tot de medegedeelde conclusie heeft geleid, 
daaromtrent zegt het rapport van den Raatl o. a. 
hel volgende: 

»Alvorens hare eigenlijke werfcwsmhsden aan te 
vangen, heeft tie Commissie gemeend , zich tie vraag 
te moeten stellen, welke de omvang en de juiste lni-
iloeling der haar gegeven o|idracht was. Het boven
aangehaalde Raadsbesluit scheen twijfel daaromtrent 
te wettigen. Met het oog echter op de in de ver
gadering van 19 November l . l . gevoerde beraad
slaging hebban de ondergcleekenden vetmeentl, dat 
die opdracht in den ruimst mogelijken zin moest 
wonlen opgevat. Het scheen toch niet de bedoeling 
van den Raad, tlat de Commissie zich alleen zou l>e-
palen tot liet uitbrengen vau eeu advies omtrent tie 
ingekomen plans, maar meer o m , met het oog 
op tlie plans, een onderzoek iu te stellet) naar 
dc wijze, waarop Amsterdam een nieuwe beurs 
zou kunnen verkrijgen. 

Van een eenvoudige vergelijking eu beoordeeling 
der verschillende plans kan toch eerst dan sprake 
zijn, indien de Raad lot een bepaald besluit gekomen 
is omtrent de plaats, waar een nieuwe beui-s zul 
gebouwd wonlen, en omtrent de eischen, waaraan 
zoodanig gebouw moet voldoen. Over geen dier 
eischen was uitspraak gedaan. De ontwerpers had
den dus eiken leiddraad gemist, terwijl de Commissie 
geen enkelen maatstaf van bcoordeelhig b e n t 

Bij tic bovonomschreven opvatting harer laak 
achtte de Commissie eene lieantwooi-ling der vraag. 
of een nieuwe beursbouw wel noodzakelijk en ver

bouw der bestaande niet voldoende was, overbodig. 
De groote meerderheid der Commissie meende boven
dien , tlat dit geene vraag meer kon heelen. De 
behoefte aan meerdere ruimte en geriellijkheid iu 
het bestaande geitouw en de noodzakelijkheid OSSMV 
rerhistreeksche telegrafische verbinding met de beurzen 
van het buitenland, deden reals vóór eeu tiental 
jaren bij vele handelaars eu hij de wettige organen 
van den handel den wensch levendig wonlen, om tot 
den bouw eener nieuwe beurs over te gaan. Met 
kracht werd sinds dien tijd herbaalde malen, ook 
bij den Raad, op de vervulling van dien wensch aan
gedrongen. En mochten tol dusver tic voorstellen, 
door Burgemeester en Wethouders naar aanleiding 
daarvan ingediend en in tien Raad behandeld, tot 
geene resultaten hebben geleid, nu door de nood
zakelijke verplaatsing der Korenbeurs eeue vereeni
ging van dat gebouw met de Groote Kooptnanslwurs 
zal behooren plaats te nebben en derhalve iu elk 
geval een omvangrijke verbouwing dezer laatste zal 
nootlig zijn, mag uien vertrouwen, dat de Raatl aan 
tie behoefte van den handel en de billijke wenschen 

der handelaars tloor den bouw eener nieuwe beurs 
zal willen tegemoet komen. In de haar gegeven 
Opdracht beeft tie Commissie althans het bewijs daar
van tneenen te zien. Met te meer vrijmoedigheid 
heeft zij daarom, in verband met tlie ojnhacbt, de 
eer, aan den Raad haar oordeel te doen kennen 
omtrent de verschillende vraagpunten, welke, alvo
rens tot tien bouw eener nieuwe beurs kau worden 
overgegaan, tot oplossing zullen moeten worden ge
bracht. 

Die vraagpunten zijn tie volgende: 
»t" . Op welke wijze kunnen de kosten van den 

bouw, de inrichting, het ouderhoud eu de exploitatie 
eener nieuwe beurs wonlen gevlekt? 

Ü". Moet de bouw en de exploitatie eener nieuwe 
beurs van Gemeentewege geschieden, en bestaat er 
principieel bezwaar om beiden ouder de noodige waar
borgen aan particulieren over te laten? 

3". <>p welke plaats moet de nieuwe beurs wor
den gebouwd? 

4". Volgens welk plan behoort die bouw te ge-
sjhictlin ?" 

v 0 p de eerste vraag geeft üe Commissie ten ant
woonl, •il.ii zij van oordeel is, dat de kosten van 
den bouw, de inrichting, het onderhoud en de ex
ploitatie eeier beurs zooveel mogelijk uit de opbreng»! 
eener beui-sbelasting en de verhuring van tot het beurs
gebouw toboortede lokalen moeten gedekt worden." 

De tweede vraag beantwoordt de Commissie aldus: 
»Hel gebouw, waarin tic samenkomst van kooplie-
liedeti op ojtenbaar gezag plaats heeft, behoort de 
eigendom te zijn der Gemeente en van harentwege 
te wonlen beheerd. f;c vraag derhalve, of tie bouw 
eener nieuwe beurs en hare exploitatie vsn Gemeen
tewege behoort te geeihieden, is door deComniissie 
bevestigend beantwoord. Nu kunnen — en reeds 
hierboven wenl daaro» gewezen — tot vermeerde* 
ring van inkomsten ook andere lokalen, dan tlie voor 
ojveiibare sa uien komst 'jestetnd, in den heui-sbouw 
wonlen opgenomen. De verhuring, en in het alge-
meen de exploitatie dier lokalen (kantoor- en win
kellokalen,, zou ook dan van Gemeentewege kunnen 
plaats hebben. Toch erkent de Commissie, dat aan 
de exploitatie door particulieren in die gevallen l»e-
laugrijke voordeelen verbonden zijn. Niet gebonden 
tloor liefteikeude wetsbepalingen of administratieve 
voorschriften, zullen particulieren beter en telken
male met meer s|nieil aau de eischen eener goede 
exploitatie kunnen voldoen dau dit van Gemeente
wege mogelijk zijn zal. Hierdoor, en door den 
prikkel van het eigenbelang, zal de opbrengst tier 
particuliere exploitatie belangrijk grooter kunnen 
zijn. Ook bij de voorkeur, die de Commissie aan 
de exploitatie van Gemeentewege geeft, beslaat der
halve bij haar geen principieel beswaar tegen het 
hooAldeokbeald der voordracht van Burgemeester en 

Wethouders van .10 Apri l 1870. / i j meent, dat 
het hier meer geldt eent; vraag, welker beslissing 

van omstandigheden afhankelijk is. Indien de renten 
met de aflossing der voor de beurs benoodigde gal
den door de opbrengst eener beui-sbelasiing kunnen 
worden gedekt, zal de Gemeente gemakkelijk die 
gelden kunnen beschikbaar stellen eu liehoeft van 
particuliere exploitatie geen sprake le zijn. Slechts 
voor het geval tlat tie rentabiliteit der benoodigde 
gelden niet kan verkregen wonlen, zonderde exploi
tatie va» in den beursbouw opgenomen kantoor- en 
wiiikelliikalen , zou eeue cmitraciuet-le lejvl ing. waarin 
de exploitatie dier lokalen aan particulieren wordt 
overgelaten, overweging en zeer zeker aanbeveling 
verdienen. Daaraan zou de Commissie echter de 
volgende stellige voorwaarden willen verbinden: 

1". dat de Gemeente eigenares blijft van het ge
heele gehouw; 

dat de Gemeente het geheele beheer en toe
zicht houdt over de tot beurs ot samenkomst van 
kooplieden aangewezen ruimten; 

3". dat tie exploitatie der restauratie-, kantoor-
eu winkel lokalen onder het tot-zicht tier Gemeente 
geschiedt, en nimmer, op welke wijze ook, ten 
nudeele der beursbezoekers kan strekken; 

4 ° . dat de Gemeente ten allen tijde de bevoegd
heid heeft., om legen vooraf overeengekomen vergoe
ding ile exploitatie tol zich te trekken." 

Bij de behandeling der derde vraag moesten als 
vanzelf tie verschillende ingediende ontwer-ieii ten 
opzichte der daarbij voorgemelde jilaats IN nleeld 
wonlen. uDie ontwerpen waren ooispioukelijk 20 in 
getal, maar 10 werden tloor de Commissie opzij 
gelegd, o. a. de plans om de beurs op te richten op de 
te dempen Leprozen gracht (plan-J C. van Niftrik) ; 
op het overwulfd of gedempt Rokin, ter hoogte van 
de Lange brugsteeg of de Doelenstraat (plan-J. D. 
Brouwer); tusschen de Spuistraat en den N . Z . 
Voorburgwal (plan-August Hendricks) enz., wegens 
te hooge kosten, in vergelijking van de voordeelen , 
of andere bezwaren, zoodat de volgende zestien zijn 
overgebleven: 

Volg-
liinniiier. 

10 

1064 

l i in 

19 

13 

l i 

O n t w e r p e r . 

A . L . van Gendt. Tusschen dc Hee
ren- en Keizersgrach
ten tegenover de 
Waruioesgiacht. 

Dam, tusschen het 
Damrak eu de Wat 
moesstraat. 

Als voren. 

plan N " . 1. 

N . Vos. 

C. .Muijsken en 
J. lt. de K n i v i l . 

A. J . vau Heek. 

S. Wierds Wz. 
plan V . 1. 

Idem 
plan N " . 2. 

Een belangstellende 
(plan A, N" . 12.) 

S. 
plan N«. 2. 

B. de Greet ,lz. 
W . Springer. 

(gewijzigd) 
M . Wol l l c. s 

(DeGieefenSpringer) 

C. Muysken, 
(plan voorgesteld door Papenbrug. 

1). t'unies c. s.) 

Omschrijving en oppenkdtte geitouw 

Dam, tusschen het 
Damrak en de Wai 
moesstraat. 

Als voren. 

Als voren. 

Dato. 

Dam. 

Dam, aan weers
zijden van het tc over
dekken Damrak. 

Het terrein be 
grensd door de Spui 
straat, de Pijpen-
markt,de Paleisstraat 

de Hosmarijnstceg, 
Damrak tusschen 

de Pa;>enbriig en di 
Oudebrug. 

Damrak tusschen 
de Oudebrug en de 
Pa[ienbrug. 

Tusschen Dam en 

Langs de Beurs een passage met 
winkels. — Oppervlakte 0,569.50 kl 

ln het gebouw vau 7,020 M ' grootte 
lokalen Ier verhuring voor verschillende 
doeleinden. Verkoop van den aange-
pleinpten grond in het Damrak. 

Met winkels, kantoren en lokalen 
¥0" >r bijeenkomst. — l Ipperv lak te 
10,075 M * . 

Te verhuren kantoren, winkels en 
restaurants. - Oppervlakte U.300 M a . 

Met winkels, magazijnen eu kan-
toorlokalen. — Oppervlakte 7,050 M ' 

Passages met winkels, cafés eu kan
toren. — Oppervlakte 7,000 M * 

Passage, winkels, lokalen voor ver 
gadering en kantoren. — Oppervlakte 
15,750 M». 

Met eenige le verhuren kantoren 
Oppervlakte iO,075 H ' . 

Voor beursgebouw en coinmuni-
catiewegen eene oppervlakte van 
10,300.54 M - . 

Huizen tusschen Vijgendam, War
inoesstraat en Papenbrugsteeg, als-
ook huizen aan de andere zijde dei 
Pupenbrugsteog. 

8500 M 1 . Kommantlanlshuis, hui
zen van tie Warmoesstraat en Vij
gendam tot voorbij de Papenbrug-
steeg. 

Koininandaiitshuis, Wurmoesst raat 
tot 31 M . voorbij de rapenbriajste 

Kominainbititsbiiis,benevens buizen 
tusschen dt; Papenbrugsteeg en Vij
gendam. 

Kominandantshiiis. Perceelen iu de 
Beursstraat, de Nes, de Wammes. 
itraat, de Vischsteeg en op den Vij

gendam. 
Komma! iduiilshu is. 

Vrhuring van winkels aan de Dam 
rakzijde. — Oppervlakte « ,032 K ' . 

Met winkel, galerij en café. — Op-
pervlakte 0,037.5 I P . 

Zonder winkels. — Oppervlakte 
8,000 M 

/onder winkels. — Oppervlakte 
20 001 S P , waarbij een doorril VOOT 
postiïjtiiigen en eeu groote rijweg. 

T<; verhuren winkels, restaurants en 
kantoorlokalen. — Qapervlakte 0.3O0 de Paleketraat tot aan do Etosma* 
H> rijnsteeg, 

Te verhuren winkels, restaurant: 
kantoorlokalen. — Op|H-rvlakte 

8,850 M 1 . 
Winkels, restaurants en 1000 M 

te verhuren kelderruimte. — Op[ier 
vlakte 7.Ü70 M * 

Niet aangegeven. — Oppervlakte Nihi l . 
7,068 11*. 

Voorgestelde onteigening. 

Knininnudautshuis. Illuk lunzen in 
het verlengde van hel Rokin. I 
ceelen tusschen Damrak en War* 
moesstraat. 

Niet aangegeven, geen situatie 
aanwezig. 

Perceelen op den Nienwendgk en 
het Damrak tot aan de Zoutsteeg 
(4500 IP ) Koiiiuiandantshiiis. 

Als voren. 

Peiceelen tusschen Dain en Zout-
iteeg. 

Perceelen in de Spuistraat, van 

B ij z o n d e r h e d t 

Demping tier Wariuoesgracht en van 
een gedeelte N.Z. Voorburgwal en ver
breed ing van de beide Huiszitteiistegeii. — 
Totaal tier kosten f 3,232,000. 

Demping vau het Ih inirak tot aan 
Je Nietiwebrug. — Tola.il der kosten 
/ 2,100,000. 

Gedeelte Damrak gedempt. — Totaal 
der kosten f 2,212,000. 

Met beurs voor Oosterscben handel; 
gedeeltelijke aanplemping van het Dam
rak. — Totaal der kosten f 2.100,000. 

Damrak tot aau de Papenbrug te dem
pen. — Totaal der kosten f 2,100,000. 

Standplaats van tie wagens der paar-
lens|MKjrwegi-u te verplaatsen nnar Ro

kin en Damrak. — Totaal der kosten 
f 2,100,000. 

Demping van hel Damrak lol aau tie 
Oudebrug. —Totaal der kosten ƒ 2 8 1 , 0 0 0 . 

Gedeelte Damrak gedempt. Op het 
Rokin ontstaat een tweede plein, waarop 
een monument voor Prins Hendrik. — 
Totaal tier kosten f 2,100,000. 

Verlichting uitsluitend van terzijde. 

Standplaats van de wagens der paar-
lenspoorwegeu te verplaatsen naar Dam
rak en Rokin. — Totaal der kosteu 
f 1.022,000. 

Als voren. — Totaal der kosten als 
voren. 

Onteigening voorgesteld door grondrui-
liug met het drooggemaakte Damrak. — 
Totaal tier kosten ƒ 1,932,000. 

Demping van den N . Z . Voorburgwal 
tot aan de Sl.-Luciensteeg. Met beurs 
voor Oostersehen handel. — Totaal der 
kosten /" 2,457,000. 

Demping van hel Damrak tot aan de 
Oude brugsteeg. De oude beurs niet afge
broken. — Totaal der kosten ƒ 281,000. 

Aanplemping van bet Damrak tot aan 
de t bidebrug. — Totaal der kosten 
f 281,000. 

Aanplemping gedeelte Damrak. — To
taal der kosten f 09,000. 

De twee taatsten waren, evenals n°. 0 en 7 , ook reeds vroeger ingezonden. 
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 3 Juli 1880. 

De Commissie heeft, alvorens haar oordcel te 
vestigen, zorgvuldig nagegaan, welke kosten van ont
eigening het in-oide-brengen van het oen of het 
atuler der voorgestelde terreinen met de daarmede 
noodzakelijk verbonden toegangswegen als anderszins 
zou vorderen, en tevens aan welke algemeene eiechen 
eene nieuw te bouwen beurs ten opzichte harer 
plaatsing zou moeten voldoen. 

De kosten zijn berekend door de kadastrale huur
waarde der te onteigenen perceelen met een zekeren 
factor te vermenigvuldigen, welke factor gevonden 
werd door vergelijking van de onteigeningskosten, 
die indertijd ten behoeve van de verbrceding van 
de Beurasteeg, de Stilsteeg en de Gasthuisrnolen-
steeg waren gemaakt en van de koopsommen, bij 
publieke veilingen in den laatsten tijd voor huizen 
in de omgeving van den Ham bedongen. 

Meer in 't algemeen nu was de Commissie van 
oordeel, dat, zonder algeheele wijziging der omge
ving, de nieuwe beun niet Op de plaats der thans 
Instaande moest wilden gebouwd. Volgens de meer-
derheid der Commissie kon reeds daarom — gelijk 
reeds boven wenl opgemerkt — van eene verbouwing 
der bestaande beurs geen sproke zijn. Men herin
nerde daarbij, hoe reeds in de Jaren 1N70/187H, 
toen de meest uiteenloopende meeningeii omtrent den 
hcursbotiw bestonden, volgens het oordeel van velen, 
zoo niet der meesten, die geroepen werden hun 
gevoelen over dat onderwerp uit te spreken, eene 
beurs, welke aau de bestaande behoefte kon voldoen, 
op het Damrak in de onmiddellijke nabijheid van 
den Dam niet kon wonlen geplaatst, zonder hinder
lijk te zijn voor het verkeer. Met Damrak — zoo 
wenl toen gezegd — is de natuurlijke verbinding 
van het IJ met het liart van Amstenlam, en wan
neer eenmaal de werken iu het Openhaven front en 
met name het Centraalstation gereed zullen zijn. 
en de verbreeding van het Damrak noodzakelijk 
wordt, zal dc voorgestelde verbouwing en uitbrei
ding blijken belemmerend te zijn voor het belangrijk 
luflienii'iid verkeer. 

Deze redenen klemmen thans voorzeker te meer, 
nu datgene is totstandgekomen, wat toen nog 
slechts iu uitzicht bestond. Wel is het Centraal
station nog niet gebouwd , maar reeds het tijdelijk 
station heeft bijna alle drukten der ipoorwegbewe-
ging in het Opennavenfront geconcentreerd, cn het 
Damrak tot den hoofdweg gemaakt, die den Dam — 
niettegenstaande de belangrijke uitbreiding der gren
zen van de Gemeente nog altijd het centrum van 
het verkeer — met den IJkant verbindt. 

Meent de Commissie derhalve, dat van de plaats 
der tegenwoordige geen sprake moet zijn bij den 
bouw eener nieuwe beurs, niet minder stellig is 
bare eenparige meening, dat de daarvoor aan te 
wijzen plaats niet verre van dat centrum mag ver
wijden! zijn. 

Bij het vestigen harer keuze nu is de Commissie 
uitgegaan van bet denkbeeld, dat de groote kosten 
voor het terrein slechts dan gerechtvaardigd kunnen 
I ten, indien daarmede tevens gepaanl gtuit een 
belangrijke verbetering van dc verkeerswegen te land. 
Aan deu eisch dier verbetering moest derhalve elk 
der Ingediende voorateUen worden getoetst. Slechts 
bij de onder n"» 7 , 1 2 , 13 en 14 aangeduide voor
stellen, die dezelfde plaats aanwezen als de voor
dracht van Burgemeester en Wethouders van 1879, 
schenen de kosten van het terrein in overeenstem
ming te zijn met de daaruit te verwachten voordoo
ien. Intusscben meende de Commissie dat vau deze 
plaats moest worden afgezien, met bet oog op het 
verkeer tusschen Dam en Centraalstation en op den 
welstand, die bij deze plaatsbepaling voor den door 
het Damrak gevormden toegangsweg naar het Cen
traalstation geheid dreigde teloor te gaan. 

Van de voorstellen-August Hendrichi (zie hierbo
ven) en S. ( i r . 2), om het Beursgebouw te plaatsen 
op het terrein, begrensd door de Spuistraat, de 
Pijpenmarkt, de Paleisstraat en de Itosmurijnsteeg, 
zegt de Commissie, dat zij zeker bij een geschikt 
beursterrein ook andere onmiskenbare voordeelen van 
vergemakkelijking vau verkeer en verfraaiing dor 
Stad geven. Do verbetering van het verkeer zou 
echter da. ir , naar het oordeel der Commissie, altijd 
een /oor ho|icrkt plaatselijk karakter dragen, en de ver
fraaiing der omgeving van Dam en Paleis niet iu verhou
ding slaan tot de belangrijke kosten, voor onteige
ning gevorderd. Wel werd tot dekking dier kosten 
bij het voorstol-Hendrichs het denkbeeld aan de 
hand gedaan om het Dainnik gedeeltelijk aan te 
plempen, teneinde uit den verkoop der aldus ver
kregen terreinen die kosten te dekken, maar, afge
scheiden van de bezwaren, welke zelfs tegen een 
gedeeltelijke demping van het Damrak kunnen wor
den aangevoerd, kan de verwezen lij king van dit 
denkbeeld, dat op alle voorgestelde plaatsen toepas
selijk is, aan het. eene voorstel geen voorrang boven 
hot andere geven. 

Die voorrang kwam, volgens bet eenstemmig ge
voelen der leden van de Commissie, toe aan het 
onder no. 1 aangeduide voois-tel. Wel werd iu deu 
boezem der Commissie overwogen, of eene verschui
ving van plaats f tusschen de Hoogo*ehool en deu 
Singel, de Wuruioesgruchi en de Gastliuismoleiisteeg), 
het beursterrein nog niet geschikter maken zou, 
maai do dan bij vorkregen op|«rvlukte zou voor het 
beoogde doel ontoereikend zijn. 

Wat de voordeelen betreft, die de keuze der 
Commissie bepaalden, deze behoeven wel niet breed
voerig iu bet lieht te worden gesteld. Amsterdam zou 
bij aanneming vau bedoeld voorstel eeu uitnemend, 
iu 't midden der stad en in de nabijheid van den 
Dam gelegen, beursterrein verkrijgen. Tevens zou de 
aanlog worden voorbereid van een ccntraalweg, die 
den Dam met de uiteinden der stad verbindt. Da 
Dam zoll , voor hel verkeer van dit oogenblik reeds 
te klein, zou met bijna de helft worden vergroot, 
en het oude Stadhuis — thans Paleis — niet lan
ger met zijn hoofdgevel den Dam begrensen, maar 
van den Dam, welks schoonste sienuid hel reeds 
eeuwen was, tevens het middelpunt, gaan vormen. 

Do Commissie ontveinst zieh niet , dat aan de 
koelen eener beurs op deze plaats bezwaren zijn ver
bonden. Zij meent echter te moeien opmerken, dat 
de kusten voor den bedoelden weg van deu Dam lot aan 

het beursgebouw — als groote verkeersweg reeds 
thans dringend noodig — niet onder den beurs-
bouw kunnen worden begre|ien. Vroeg of laat zou 
de Gemeente toch Uit het maken vnn dien weg 
moeten overgaan. De bouw der beurs zal eene hoog-
noodige verbetering der verkoen wegen en eene ver
fraaiing van het middelgedeelte der stad slechts voor
bereiden , maar behoeft deze niet lot noodzakelijk 
en onmiddellijk gevolg te bobben. Voor den handel 
is een onberekenbaar Voordeel gelegen in de plaat
sing der beurs in dit gedeelte der oude stad, dat 
ook bij de groote uitbreiding der Gemeente tot op 
dit oogenblik het middelpunt van het verkeer en 
van de handelsbeweging is blijven vormen, terwijl 
de vastgestelde plans van uitbreiding reeds thans 
doen zien, dat in dezen toestand ook later geene 
wijziging zal worden gebracht. 

Bij de erkenning cn waurdeeiïng van dit voordeel 
mag, volgens het oordeel der Commissie, het beewaar 
der kosten niet overwegend zijn, te minder, daar 
volgens een zeer matige berekening de opbrengst 
der beurs niet alleen tot rentebetaling, maar ook 
tot aflossing der voor die onteigening vereischte 
sommen zal inslaat stellen. Men zie tevens r.iet 
voorbij, dat nergens iu bet centrum der stad «en 
terrein zal kunnen worden aangewezen, dnt, oven 
goed als het voorgestelde iul» billijke eischen vo l 
doende, aan onteigeningskosteii minder mrderen zal. 

De Commissie meent derhalve, dat geen betere 
plaats voor deu bouw eener boni's kan worden aan 
gewezen, dan geschied is in let voorstel van den 
heer A . L . van Gendt. 

Indien echier de Baad on verhoop! zich mot deze 
plaats niet kan vereenigen, «n van oordeel i s , dat 
zoowel bet voordeel der meer onmiddellijke omgeving 
van den Dam als dat der verbetering vau verkeers
wegen kan wonlen prijsgegeven, dan meent At 
Commissie, dat naar een terrein moet worden omge
zien, dat, niet te ver van het centrum der handels-
beweging verwijderd , zonder noemenswaardige kosten 
kan worden in-onle-gebraclit. De mogelijkheid toch 
bestaat, dat iu dat geval slechts een tijdelijke toe
stand geboren wordt en dat, gelijk met het tegen
woordig beursgeliouw is geschied , reeds na eenige 
tientallen van jaren le behoefte aan een andere 
plaats zich zal doen gevoelen. De nadeelen, welke 
daardoor dreigen, zullen bij mindere kosten ook 
geringer beteekenis verkrijgen. 

Maar ook een andere reden hooft de Commissie 
geleid tot een zelfstandig ondersoek naar zooda
nige minkostbare piaats. Zij acht den bouw ecnei 
nieuwe beurs van zoodanig overwegend belang, dat 
zij meent alle gegevens aan Uwe Vergadering te 
moeten verschaffen, welke dien bouw mogelijk kun 
ncn en zullen maken. Haar onderzoek nu, met ernst 
en nauwgezetheid ingesteld , beeft tot het resultaat 
geleid, dat zoodanige plaats alléén verkregen kan 
worden door aunplemphig van het water vóór 
Tossolsrhokade bezuiden bet stutionseinplaceinent op 
het midden-eiland, waarvan de kosten geraamd wor
den op een bedrag van pl. in. /36,000. 

Op een ruim plein gelegen , in de onmiddellijke 
nabijheid van het station en slechts eenige minuten 
van den Dam verwijden!, staande op de plaats, 
waar zich weldra door een net van spoor- en tram
wegen het verkeer binnen Amstenlam en daarbuiten 
conrentreeren gaat, zal de beurs aldaar, zij bet dan 
ook in veel mindere mate, kunnen beantwoorden 
aan haar doel en tot gemakkelijk vereenigingspunt 
van kooplieden strekken. Ook uit het oogpunt van 
snelle (postverbinding hel t die plaats haar waarde, 
terwijl, zoo al geene bepaalde verbetering van ver
keerswegen verkregen wonlt , de omgeving van het 
stationsgebouw zeer zal wonlen verfraaid. Dit laatste 
znt te eerder kunnen geschieden, omdat het plan 
voor laatstgenoemd gebouw nog niet is vastgesteld , 
en door overleg niet het Itijk eone wenschelijke har
monie tusschen bekte gehouwen, welke dat gedeelte 
der stad tot sieraad kunnen strekken, gemakkelijk 
zal worden verkregen. Indien derhalve, prijsgevende 
do boven geschetste, aan het voorstel vau den heer 
Van Gendt verbonden voordeelen, de Baad voorden 
bouw eener nieuwe beurs de voorkeur geeft aan een 
weinig kostbaar en in 'talgemeen voldoend terrein, 
dan stelt de Commissie voor , de keuze te liepalcu 
op het tloor aanplcmpïng van het water vóór de 
Tesselschekade te verkrijgen terrein." 

De vierde vraag eindelijk: «Volgens welk plan 
de bouw der beurs zal moeten geschieden", heeft de 
Commissie gemeend niet te moeten beantwoonleu. 
Zij wenscht alleen loffelijk le vermelden dc plans 
der heeren Van Gendt, N N , lloetifft, S, Muijsken 
cn Dc Kruijff, Van Beek, W , Wierda en De Greef 
en Springer, hetzij om de keurige uitvoering, betzij 
om de architectonische waarde, hetzij om de doel
matige inrichting der ontwerpen. Het doel «ener 
keuze scheen echter niet wel mogelijk, omdat — 
gelijk reeds boven werd opgemerkt — elk plan be
hoort beoordeeld te worden met het oog op de plaats, 
waar het beursgebouw verrijzen zal , eu geen dier 
plans voldoet aan de eischen, welke door elk der 
beide hierboven aangeduide terreinen gesteld wordt. 
Wel zou uit dit oogpunt voor het in de eerste plaats 
aanbevolen terrein hel plan vun den heer Van Gendt 
in aanmerking kunnen genomen wonlen, maar de 
Commissie was eeii|»arig van meening, dat dit plan, 
hoe verdienstelijk ook , wat indeoling der ruimte eu 
uitwendig schoon betreft, door andere der zooeven 
genoemde plans overtraden woi-dt.^ Bovendien zou
den, teneinde eenigszins de hooge kosten van ont
eigening te bestrijden, aan eene hem's daar ter 
plaatse noodzakelijk kantoor- en winkellokalen ver
bonden moeten worden. De ontwerper nu beeft met 
de noodzakelijkheid dier verbinding geene of geene 
genoegzame rekening gehouden 

Na ernstige overweging der middelen, om een 
beursgebouw te verkrijgen, dat aan dc hooge eischen, 
welke men stellen mag, het bost zal voldoen, acht 
de Commissie het uitschrijven eeuer prijsvraag weu-
schelijk en notulig, nadat de plants voor de stichting 
zal zijn vastgesteld. 

Teneinde de daarop ingekomen antwoorden heter 
te kunnen Iwuordeeleii, zou de Raad de voorlichting 
kunnen inwinnen van deskundigen. Hij zou aan die 
deskundigen levens kunnen omragen om bet pro

gramma uit te werken, door den Raad in groote 
trekken vast te stellen. Daartoe zou door den Rand 
kunnen worden bepaald, dat het beursgebouw moet 
omvatten: 

1" ccne afgesloten ruimt»!, bestemd tot het houden 
der algemeene koopmansbeurs, der elfoetenlioiirs en 
der koopmansbeurs, de laatste liggende op het Noorden ; 

2" eene niet afgesloten ruimte voor het publiek ; 
3" lokalen V.HJI- post- en telegraafdienst; 
4" lokalen voor vergaderingen en ten dienste van 

de Vereeniging voor den Effectenhandel: 
5 " lokalen, ingericht tot leeskamer en aankondi

ging van alle voor den handel belangrijke berichten; 
0" restauratie- en ververschingslokalen; 
7" een zoo groot mogelijk getal winkel- cn kan

toorlokalen, indien althans het terrein tusschen Hee
ren- en Keizei-sgmrht als plaats der beurs wordt 
aangewezen. 

Ten slotte meent de Commissie den Raad te moeten 
wijzen op de wenschelijkheid om vooraf de som te 
be|inlen, welke men voor den beursbouw meent te 
kunnen besleden. De mededingers bij de beantwoor
ding der prijsvraag moeten bij het ontwerpen hunner 
plans hiermede rekening kunnen houden. Na ver
gelijking der vroegere en thans ingediende ontwer
pen meent de Commissie, dat die som op 1 a 2 
millioen kan gesteld worden. 

Neemt men dese som als maatstaf aan, zoo zullen, 
indien de beurs, volgens den wensch der Commissie, 
gebouwd wordt op het terrein tusschen Heeren- eu 
Keizersgrachten, de kosten in hun geheel bedragen 
3 l / 3 a 4 millioen gulden. Bij het. sluiten eener af
zonderlijke lecning voor dit bedrag ad 4 pet. zal 
een jaarlijksch reiitebodiag van p. m. / 150 , ! )UU 
a ƒ 1 0 0 , 0 0 0 noodig zijn. 

Indien men nu hel getal van hen, die dagelijks 
de beurs bezoeken, stelt op 3500 a 4000 perso
nen — welk cijler door vroegere opgaven en latere 
waar nemingen wonlt bevestigd—en aanneemt, dat 
vau di tgelal ongeveer 2000 ingezetenen en 100 niet-
ingezetenen zich bij abonnement, d. i . doorbetaling 
dei heel- of halfjaarhjkseho belasting, toegang tot de 
afgesloten ruimten zullen verschaffen, terwijl boven
dien dagelijks een honderdtal |>ersoneii tegen entree 
(d. i . betaling der belasting bij keer) de beurs zullen 
bezoeken, dan blijkt tei-stond, dat tot dekking dei-
kosten tevens winkel- en kantoorlokalen aan do beun 
zullen moeten verbonden worden. Die verbinding, 
voor i>en deel in overdekte galerijen, acht de Com
missie daar ter plaatse zeer geweuscht. De omge
ving iler beurs zal daardoor op vreemdeling en in
gezeten een groote aantrekkingskracht uiiocfenen, 
terwijl de eischen van welstand en verkeer bijzonder 
zullen worden gehaat. De jaarlijksche uitgaven voor 
een beui-sgehouw op het terrein tusschen Heeren-
en Keizersgrachten zouden ƒ 330,000 (rente, aflos
sing en onderhoud) bedragen, zoodat ƒ 70,000 zullen 
moeten worden geind door het verhuren van kan
toren. — De jaarlijksche uitgaven voor eeu beurs
gebouw op het aan te pleinen water van de Tessel • 
schekade zouden bedragen ƒ 1 3 0 , 0 0 0 (rente, aflos
sing en onderhoud), zoodat slechts ƒ 0 0 0 0 kantoor-
huur geind zou behoeven te worden, buiten dc be
lasting en andere inkomsten, als jiost- en telegraaf
kantoor , annonces, zitplaatsen, boeten , vergader
en andere lokalen (Vei-eeniging voor deu Effecten
handel , enz.) 

berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

— De Parijsche Gemeenteraad heeft eene beslis
sing genomen ten aanzien van den afvoer van feca
lien en andere vuilnis en teu aanzien van het riool
stelsel. Het voorstel der commissie, door den direc
teur der openbare werken uiteengezet in de voor
laatste zitting van den Raad, is aangenomen. Dien
tengevolge zal de prefect der Seine de Regeering 
verzoeken bij do Kamers oen wetsontwerp in te die
nen, waarbij de werken en terreinen, te Saint-Ger-
main noodig voor het zuiveren van het Parijsche 
rioolwater, van openbaar nul verklaard worden Met 
de irrigatie van de vlakte van Gennevilhera zal voort
gegaan worden. Van tJemievilliers zal het rioolwater 
door buizen wonlen gevoerd naar het noordwestelijk 
benedengedeelte van Saint-Germain, waar hel be
schikbaar zal worden gesteld voor den landbouwer 
of elk ander, die het disn' middel van een chemisch 
proces wil zuiveren om het te bezigen. 

B I N N E N L A N D . 
'8-Qravenhage. Door den Gouverneur-Generaal 

van Nederlandsch Oost-lndie zijn de volgende be
schikkingen genomen: 

bij het Algemeen Behcet van den dienst der 
Staatsspoorwegen op Java: overgeplaatst: de ad

junct-ingenieurs 2e klasse J. A . Kerkhoven, van den 
annlegder lijn Buitenzorg— Preanger-Regontschap|>eu; 

bij deu min leg van de lijn Buitenzorg—Pieunger-
Regentschapjieu: belust: met het beheer, de hoofd
ingenieur sous-chef II. O. Derx, en benoemd: tot 
tijdelijk oudeiopzichter 3e klasse J. D. Buuton; 
overgeplaatst: de luljunct-ingenieur 2c klasse M . de 
Boer, van het hoofdbureau te Buitenzorg en de 
tijdelijk onderopzichter 2e klasse C. J . E . Breuer, 
van den dienst der exploitatie; 

bij de algemeene werkplaatsen te Buitenzorg he-
noemd: tot tijdelijk onderopzichter 2e klasse, de 
tijdelijk onderopzichter 3e klasse E. C. Gravendaal; 

bij het toezicht op de [larticuliere lijn Batavia — 
Buitenzorg betast: met de functien van inspecteur, 
de hoofdingenieur sous-chef H. G . Derx. 

— Bij lieschikking van den Minister van Water
staai, Handel en Nijverheid is E . H. Droste, na 
voorafgaand vergelijkend onderzoek , met ingang van 

Juli 1880 , benoemd tut opzichter van 's Rijks 
waterstaat 4de klasse. 

Rotterdam. Naar de Nieuwe Rolterdamsche 
Courant verneemt, is de opdracht van Burgemeester 
en Wethouders betrelfendo aan project ter pneuma
tische rioleering van Fijenoord en het Noorderciland, 
door de lirma Liernur Sc De Bruijn Kops aanvaard , 
en de ingenieur dier firma, de heer G . J . S t am, 
alhier werkzaam tot 't verzamelen der daartoe be
noodigde gegevens. 

\ ; i i iko[ i i l i i .n i i i rp i i van \anhestpilin<ren. 
Maandag , .-» Juli . 

KaMel, le 9 ureu, doorliet waterschapsbestuur van 
don polder Hcorjausland, Ion raadhuize: eenige herstel-
lingen ou vernieuwingen .tan poldorshiizoii en -houIon 
hostaande in hel maken van '1 sluisdeuren, .10 M- bazait-
vleugels en eenige metsel-, voeg- en timmerwerken. 

Verwerd, lo Kl uren. door burg. en woth. van f'cr-
wordoradocl: lo. hot vernieuwen vau eeu gedeelte der 
wal beschoeiing langs do opslagplaats tolllija: go. hol her
stellen van de brug iu deu grintweg hij llallum. 

It ree h l to 11 urou, a in don lila uwkaiielsc lu* lijk: hot 
houwen van 3 woningen met schuren enz. Inl. hij II. O. 
Frijliiik. Voorstraat II 514. 

'•-Hage, le 1H', uren. door bot ministerie van water
staat euz.. aan bot gebouw vau hot prov. bestuur: bot 
bouwen van een schoorsteen bij het stoomgemaal aan dou 
Arkelscheti datu en hot afbreken van 2 schoonst.-. n van 
dat stoomgemaal. R a m i n g / l 1.800. 

Amsterdam, te 12 uien. door burg. en weth.: bol le
veren van p. m. 5000 str. M. hardstooiieii trottoirband. 
Inl. ton kautoie vau don stadsingenieur op bet raadhuis. 

VniMerdam. te \2 ureu. door don architect I. Gos-
sch.dk. m hot Hotel du Palais Uoval: do verbouwing van 
perc. no. 220 op don N.Z. Voorburgwal, te Amstenlam. 

Amaterdam, te 11/. uren. door do directie der Hot). 
l.lzer.-ii-sp.Nirweguiaatschappij. in liet Vosje: Bestek nn. 
189: het verrichten van verschillende verfwerken op don 
s|«N,rweg Helder Zaandam en Haarlem -Uitgeest. |(.,. 
uiing / «HOU: Bestek un. BK): hol verrichten vau voeg-en 
pleisterwerken ou verdere oersteUinj 
kunstwerken eu trottoirs langs den 
weg en de verbindingslijn Baatlei 
ƒ:11:10; Bestel 

D E O P M E R K E R — Zaterdag 3 Juli 188(J. 

dn i.lh 

rdh. Staalss|Ksi,. 
m—Uitgeest. Ramiai 

Staals^H», «eg en Ï 
Kaming f1800: Be. 
erschillende verf-

verbindingslijn Haarlem -Uit; 
stok no. 192: het verrichten van 
leerwerken langs don s[toorwog Amsterdam—Rotten!» 
Raming ƒ2150: Bestek no. 198: het verrichten renvoi 
en pleisierworken ou vordeie herstellingen aan kunst
werken, gel HUI wen en trottoirs langs don spoorweg Am
sterdam - Rotterdam. Bauiing / 2600. 

tiranlngen. 'savonds 8 uren. door bet bestuur dei 
Boiivvveroeiiiging. hij Wed. Kekhof: hel houwen van een 
blok van 13 woningen langs de Fredorikstmat Iul. bij .1, 
Woldendorp. Willemstraat. 

Kr.ihugi-a door den architect W. Braiidsinu -lz.. in 
Den Burg: hel w.-dereplmuwen van eeue afgebrande Imitw-
maiis woning met bijbebooren in dou polder IYi ns-Alex ander. 

Ilio-.l.y , « Juli. 
Ilmrl**. te II uren. ten kantore der Koninklijke 

Stoomweverij te Nijverdal: eenige vernieuwing u her
stellingen aan 138 arbeiderswoningen, iu 4 pen*, en in 
massa. Aanw. 5 Juli. te 9 uren. 

(.ruilingen . te 2 uren. door bot hestunr van hel wa
terschap Do Verbetering, bij M. van Hommen, in De 
Slingonj. buiten de Apourt: bot bouwen dei huid oei ing,. 
werken, schoorsteen. waterloo|ieu en gebouwtje, ten h.--
hoeve van de ontwons'ii stoombemaliug van liet water
schap. Inl. hij den architect I. van Halen, aldaar. Aanw. 
te 10 uien. 

«•een , te 3 uren. door don notaris \ . \ \ ' . Keinhgos (Ie 
Kruiningen), in Do Korenbeurs: het horstel, do vernieu
wing en hot onderhoud tol .'10 April 'Hl van de aarde-, 
kram-, rij— en steeiiglnoüugworkou van deu lacohapoldoi. 

Wlnsrheten , te 5 uren. door het gei neon te host uur: 
lo, het bouwen van eone werk- eu hergpla.it- ten be
hoeve dor gomeente: 2o. de levering van IJO.000 Oost-
friesohe straatklinkers: So. hot vervoeren van die steen; 
•lo. de levering en aanvoer van bet benoodigde straat-
en dokzaud. 

O) ld ene r keep., hij notaris Metzlar: eeno vert humoring 
der huizing en schuur e. a. op de plaats te Zandhuizcn. 

Lemmer, hij don voorzitter van den v. imMer van 
Echten: het graven van I::.'.".:.' M. kanaal iu dou onder
grond, in 12 pere. 

Waenndag , 3 Juli. 
'a-llage, to l l urou. door het ministerie van water

staat enz.: het maken van 14 kribben en het verlengen 
van eeno hostaande krib tot noruialisooring van Oen óvi-
dersche-Usel I Ion Kampen, tii*scheti de kl lome ter raaien 
11* en 121. Raming/17.000. 

's-Hage, le 12 uren. door hot ministerie van water
staat enz., ten dienste dor Staatsspoorw.: hot horstellen 
van don toegangsweg naar bet station Zwijndrecht van 
den spoorweg Breda - Botterdam. Iul. hu den hooldiiigoii. 
L. H. J. J. Mazel, te -s-Hage. Raming ƒ1270. 

Ileirnhaten , to I uur. door het gemeentebestuur: hot. 
maken van 2 dukdalven et •. meerpaal. 

'•-Hage. te 1 uur. door burg. en weth.: tn. net verrich
ten vau eenige vorlmuwiiigoii aau het gymnasium. Aanw. 
5 Juli. te 11 uien: go. de aanleg v;i n riool iu do 
Trompstraat. 

Vrenlngen. 'savouds - men. door .1. O. Meiuders. hij 
II. Pienter: hot afbreken en weden iplxni wen eener ln--
huiziug met Imv eu woning enz. iu de N.-Boteringcstraat, 
M. 112. Iul. bij de architecten K. en B. Hoekzema. 

Ilanderdag, H Juli. 
llrvrnler. te 11 uren. door don architect 11. van 

Harte Mz. hij A. Iluijm: het verbouwen van zijn bui-
gelegen aan den Brink, ou bot gedeeltelijk afbreken van 
2 huizon aan de Menstraat en hol daar bouwen van een 
pakhuis. 

Nieeiwe 
di-oogmake 

12 door het bestuur der 
I'lijk gedeelte dos Middelpaden.: 

Ik-stek A : hot hardmaken der aangelegde wegen; Bestek 
B: hot maken der hehoide fnn.l.vriug en metsel werken 
MOT en het loggen van den ijzeren duiker mot bijzaken 
iu voornoemde droogmakerij. 

Aaaen. te 12 uren. door hot kerk!>e*tuur der l i . K. 
gemeente, in bot llotel-Soniors: de vergmoting dor kerk. 
Inl. hij <'. van Scbaick, bouwkundige te Utrecht. thans 
te Bedum. 

Rheden, te 1 ' , uren. bij Krassenborg: het houwen 
van eene school mot ameublement voor bijzonder onder
wijs, aldaar. Bilj. mz. 7 Juli. hij den architect M. K. 
Smit, te Dieren. 

Haarlem, te 2 uren. door bet gemeentebestuur; het 
dempen van èou gedeelte van de Zijl-ing.'lgi acht. Iteno-
vens hot maken van riolen met \,Vga.irl>akken. ij/eren 
waterbuis en brandputten. Aanw. a Juli. te 10 uren. 

Utrecht, te 2 uren. door do maatschappij tot expl. van 
Staatsspoorwegen : het leveren van ei kou houten dwars-
liggeis. ten Mioovo van de Staatsspoorwegen, lid. bij 
deu sectio-ingenieur te Meppol. 

Vrijdag, O) Juli. 
Leeuwarden, to 11 uren. door de gemeentebesturen 

van Kerwonlcradoel ou I uwarderadeel ; hot afbreken 
dor bestaande- eu het maken eener nieuwe brug over de 
Kink ui tier vaart in hot gehucht de Leije. Aauw. t> Juli. 
te 10 uren. 

Arnhem, te 12 uren. door bet ministerie van water
staat enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: bet 
vernieuwen der Rijks-I ra verso te Doetiucl i . behoorende 
tot don grooten weg vau Doesburg uaar de Pruisische 
grenzen hij Geiidringeti. Katiung/ 1H.570. 

/nolle, te 12 uren. door het prov. In-stuur: bet ma
kon van eeno ij/oren brug. lang 34 M-. over do Rogge hij 
Ommen, tor vervanging van do bestaande l.aarbrug. luk 
hij den hoofdingenieur en den opzichter P. de Kiewit. te 
Zwolle. Raming r'I0.»70. 

Hengclae (Ov.i. te 12 uren. iu het Hotel Lnsink: lo. 
de verbouwing vau hot woonhuis van II. J. Kkker. aldaar; 
go. hel houwen van oen woonhuis voor 11. II. Satilinaii. 
aldaar. Aauw. te » urou. 

Arnhem, te 1 uur. door de commissie voor de ge-
meotitegasfabriek : de levering van 25 stuks gegoten-ijzeren 
lantaarnpalen. 

'••Hage. te 1 uur. door bot ministerie van water
staat enz.; lo. hel herstellen en verbeteren van Riikstele-
graalhjnen in de afdeeling Venloo. Raming ƒ 1740; 2o. 
idem nl van idem in de afdeeling Arnhem. Bauiing 
ƒ 1120. 

e t l m t n U M . te 1 uur. door bet gemeentebestuur! 
het bouwen van «en jiost- ou telegraafkantoor met dins-
t<-ui-s wot ii ng. In), hij den bouwkundige J. H. Vos Jr.. te 
Almeloo. Aauw. te ju u,en. 

UtracM , door de directie der Nederl. Kijnspoorwog-
niaatsohappij: bot maken van eeno goederenloods met 
perron eu keibest ruling op bet station-Riet landen, te Am
sterdam. Aauw. 5 Juli, te 11 uren. 

Zaterdag, I O Juli. 
Almherh. te 10 uren, door het gemeentebestuur: het 

vorfwerk vau bet schnnlamcuhlcuicut. enz. der school aan 
,1c V'nnrsteeg. Aanw, te 8 uren. 

Aniolerdam. te 11 uron. door don directeur der marine: 
de levering van isme partij gowalsde platen, plat-, balk-, 
hoek-, bami-, vierkant en rond ijzer, ton behoeve van de 
directie der marine te Amsterdam. 

Hoerde , te 12 men. door kerkvoogden der Herv. ge 
ineente, hij .1. Hoeve: bot doen vau eenig verf-, wit- en 
Miiswerk aan de kerk en toren van gen. gemeente. 

/ u i l e n te 12 uren, in het Bornhof: lo. bet afbreken 
PU verbouwen van het ziekenhuis ; 2o. bet doon VUI ligc 
werken iu het vrouwenhuis; So. het houwen van eeue 
boerenwoning op den Broekhof, onder Voorst Inl bij den 
notaris Josselin de Jong. hij den rentmeester en bij den 
pxniiect vau het Bornhof 

Amstelveen, te 12 uron. door het bsstUQT van den 
IJietwijkeiiKinlpolder. iu Het dorstige Hart: hot maken 
van ccne draaibrug ou eeno sluiswacbtorswouiiig. luk hij 
,| pzichter O. S. V u t . Overtoom IMI lor Nienwer-
\instel. Aauw. S Juli. te 10 urou. Bilj. inzonden hij den 
secretaris A. Pijnappel, kromme waal IU. Amsterdam. 

Kederwalde, te 2 uron. door do architecten K. en B. 
Hoekzema, bij L. Roll : het gedeeltelijk afbreken, weder-
ophouwi-u en vergrooten van eene schuur, benevens hot 
vertimmeren dor voorhebiiizing, onder Bodcrwolde. Aanw. 
te 10 uren. 

Hrabbrndljhe. te 5 uien, door het bestuur van hot 
waterschap de Valkoiiissegoul, iu hel go eiitebuis;de 
horstellingen van de spuisluis. waterleidingen en verdere 
werkeu gelegen nabij do zeesluis van den Kuimaimet-
poldor. Aauw. te U uren. 

Miteek. 'savouds 0 ureu. door de i-ooporalievo vereeni-
,.ing -Self-help", bij I). Balbesuia: hol bouwen vau 10 
«oiiiugen. lid. hij W. do Jong. buiten het IIoogend, aid. 

•«latiddaarbullen. hij den dijkgraaf 11. Hopmans: do 
levering van 750 HL. gróve uiaciiiiie-lluhist kolen, teu 
behoeve van het stoomgemaal. 

Kannderp: het bouwen van < houten vijzeluiolont.je 
van S M. walempvoer en lfi M. vlucht. VOOT don onlangs 
drooggouKlakten llurgeidaiiiluer|mldoi ouder Itan-lorp. 

Haandag, l'J Juli. 
Vljkerk Hield»., te 10 uren. d.nir deu dijk-t-»-! van den 

polder Arkeiuheoii. iu De Roskam: de leve-iug van cina 
35 last grove lianlo Vechtsche num. 

Hein , le 12 uien. door den directeur van "s Rijks 
(oiilraal-uiagazijii van militaire kleediug enz.: het wijzigen 
vaa 3S7I ransels van waterdichte stof, naar bol bestaand 
model van kalfsvel, m 3 )ieiv.: 2 pere. van 1800 stuks en 
I perc. van 1271 stuks. 

Lelden, te 12 ur door burg. en weth.: het dempen 
der Biunonvestgiacht langs het Plantsoen, en van de 
leen-gracht, mot rioleering eu auuhchonreudc werken, luk 
bij den gouieenteaivlutect 

Middelburg, te I", uren. door burg. en woth.: het 
.mnhnogen v: gedeelte van de voormalig ido haven 
bij de tegen woord igo begraafplaats met uit Ie graven 
grond; bet aanleggen vau is ul'voonluikerhiiis, enz. 
Vanw. 7 Juli. te 2 uren. 

uiid-Heieriand. te 5 uron. door de polderbesturen van 
linl-B-ierland e. a.. Niouvr-Beiciland en Nienw-Pietsliil. 
j M Do linde Hoorn: de levoring van 2000 lib. Biibr-
„,„ hun-kolen, van minstens 82 KG. per III... in do kolen-
Leigplaats te Oiid-Beierlanil. eu 1300 HL. in de koleti-
aergpkuUs van het stoomgemaal te Nieuw-Boierl.ind. 

\ dua rd . 'savouds o uren, ten gemesntehuise: bot op
ruimen dei Tjapketil over de Aduanler-Ia-nt. en het daar
voor iu do plaats houwen vau isme vaste brug. 

HlHNdag, SS J u l i 
Veuzen. te 3 uren. door het bestuur der waterkeering 

tan den cal. polder Nieuwe-Neuzen, in het Nederlandse)) 
Logement: het maken van werken tot verdediging van 
don oever van den gen. polder. 

H,o-iisd.it; . 14 Juli. 
'«•Hage. te II uien. door het ministerie van water

staat enz., de aanbouw van het ontbrekende gedeelte van 
liet nieuwe departement van justitie, ter plaatse van het 
nn" bestaande just i li egel MUI w. Aanw. 7 en H Juli, van 
12-12'/, oreti. Raming ƒ244,000. 

Vuurden, te 11 uren. in 00 kazerne Oud-Molen: het 
rdedigingswerk bij Miiarsevoeii. (Iler-

best.1 ng.) 
Ilanderdag , 1 » Juli. 

Ha»m*denk, te 11 uien, door kerkvoogden en nota-
Leien der Herv. gemeente: hot bouwen eener nieuwe kerk 
te Kaamsdonksvoer. Iul. bij den bouwkundiger, van S. i . - i - . 
te Oeortruidetiherg. Aanw. 3 dagen voor do lie-teding. 
van 10 1 uur. Bilj. inzonden IC Juli Inj den president-
kerkvoogd. 

Naa-van-Sienl. te 2 uren. door bet g nleho-t HUI : 
lo. de levering van OU.OOO keien 14 10 vau l.essmcs of 
(juetiast: 2o. bet bestraten vau het Marktplein mot voor
handen zijnde keien, ijcnevcus het metselen van riolen. 

Haarlem, te 2' uron. door het ministerie van water
staat enz., aan hot gebouw vau bol prov. bestuur: het 
vernieuwen van een gedeelte beschoeiing langs de Keulsche 
Vaart iu Noonl-llolland. Aanw. 10 Juli. Bauiing j 3350. 

Vrijdag, l « Juli. 
Middelburg, te 10 uren, door bot ministerio van wa

terstaat enz., auu het gobouw van bot prov. he l uur: lo. 
bet verbloeden ou verdiepen van de haven to Iheskens 
en hot maken van tijspakwerk langs d stzijdo dor 
havengeld. Aauw. IO en 12 Juli; 2o. hel leven ustor
ten van steen tot voortzetten van de ncververdodiging 
vi'a'ir Neuzen. Aanw. 10 en 12 Juli. Ilaming /'8450. 

Ilrn Hurg (i-p Tessel). te 11 men. door het U-stuur 
van don polder W.ial-eu-Biirg. teu raadhuizc: hot graven 
en gedeeltelijk verwijden vau den watertme/em door deu 
polder Bot Noorden, lang 35UO M'. iu 2 perceelen. Aanw. 
15 Juli. te 10 ureu. 

Zaterdag, 13 Juli. 
Almherh. te 10 uren. door het gemeentebestuur: bet 

horstellen van den gemeen teloren te Uitwijk eu bot af
breken cn vervoeren vau een buisje. Aanw. DJ Juli. le 
\ aren. 

Maandag, SW Juli. 
MaaMtrlrhl, te 10 uren, door bet ministerie van wa

terstaat enz... aan het grlioiiw van het prov. bestuur: het 
leveren, planten ou onderhouden van tepetiboomen langs 
liet CH- (perceel dor Rijks-gnsite wogen in Limburg, van 
Votiluo tot ile Gelderscho grenzen. Aauw. 14 Juli. B.t-
iiiing ƒ 1400. 

Hi-rgoiÉ on /.num. te 12 uren, door het college van 
regenten over het algemeen hui-gorgasthuis: hot Imuwen 
vau oen algemeen hurgorgusihiiis aldaar. Inl. hij den 
uivhilect ('. I'. vau tb-nk. aldaar. Aanw. 12 en 17 Juli. 

mtlniegen. te 1 uur, door hel bestuur der Spaarbank, 
ten huizo van don sncieteitlmuder Van Dam: bet houwen 
van 8 woonhuizen, een villa en 3 dubbele arbeiderswo
ningen op het terrein aan den weg naar Berg-en-Dal, 
Aanw. 15 Juli. te 11 uien. Inl. bij don architect Bert 
Bn niwer. 

Waenadag. 1» Juli . 
'p>-llage , te 11 uron. door hel ministerie van water-

Maal enz.; hot verrichten van baggerwerk in het Zwarte
water. tusschen Zwolle eu Hasselt. Aauw. 17 Juli. Riming /aaa per M>. 

Vrijdag, as Juli. 
Reraele. te 10 uron. iu hetgemcentchuis: bet herstel, 

"Ie vernieuwing eu bot onderhoud van de aarde-, kram-, 
'ijs- en sUs'tigliNiiingweiken vau Kllewoutsdijk eu Borsele, 
Aanw. lü ou iu Juli. 

Middelburg, te 10 men, door hd ministerie vau wa-
'•i'-taat enz... aan het gebouw van het prov. bestuur: het 
"itdioiten van eenige gedeelten van het kanaal door Zuid-
beveland. Aauw. 17 en l'J Juli. Bauiing ƒ 10.000. 

' » - l l e * r l i , te lid , uren, door het ministerie vnn water-
''•rslaat enz., aan het gelmiiw van hot prov. bestuur: het 
"pruimen van ondiepten iu het kanaal do Bieze. Aanw. 
10 Juli. Bauiing /'2500. 

Arnhem, te 1*2 urou. door het ministerie van water-
"taat enz., aan het getmuw van hot prov. bestuur; bet 
l ,rvaiigen van IVII gcdi-eltc grint baan door eene klinker-
'"'strating np den Rijksweg van Arnhem naar Nijmegen. 
Aanw. 15 en 17 Juli. Bauiing ƒ8450. 

Waenadag , SM Juli. 
'«-Hage, le 11 urou, dooi' hel ministerie vau water

s-tal enz.: bot maken vau zuilenbaialtsteenglooiing tegen 
bet buiten beloop van do lM-d\|king langs den linkeroever 
'!'T Nieuwe-Mi-Fwede Ix-nisli-n de Siaeringshiis, onder 
werkendam. Aanw. 24 JuK. Raming ƒ 25.«m. 

o-llage, te 12 men, door het ministerie van water-

| staat enz., ten dienste der Staatsspoorwegen • het maken 
van ile aardehuan, do kunst- en andere werken voor het 
gcdieUc Maashees-Hlerick van den spoorweg Nijinogen-
Vonloo. luk hij den bimfdingenieiir. te Anibeui eu den 
waarnemend sectieingenieur, te Nijmegen. Aanw. 19 cn 
22 Ju l i . telkens te 1» uren. Raming ƒ 400.000. 

VriJd» K . UO Juli. 
Ureulngen, te 12 uien. door het ministerie van wa

terstaat enz-, aan het gebouw van lint prov. best mirt 
hel Imuwen van eone ijzeren draaibrug, ter vervanging 
van de vaste brug no. 12, over het Uitwierdermaiir, iu 
den Rijks-grooten weg vau Gniuiugen naar Delfzijl. Aanw. 
23 Juli. Ruiling f 0200. 

Uloop un Aanbestedingen. 
--MIIM-II , 21 Juni: het doeu van heistellingen aau de 

vestingmuren; iugok. 4 bilj.. als: 
J. Hurkens. te 's-Bosch, ƒ 2fil0 
.1. van Berpt, « idem 2570 
J. van Roosmalen. i idem » 2485 
J. vau der Bruggen. » idem » 2451) 

« a a r . 21 Juui: tiet Imuwen van een kunst lintei-fabriek 
aldaar i buiten de levering van steenen, pannen, kalk en 
cement); ingekomen S hilj.. als: 
J. foefel ink, te Ooor, ƒ 5725. 
O Wissink Az., i Idem i 4540. 
V. Kidman. i Dicpcnhcim, • 4305.80 
gegund. 

Llthaljen. 22 Juni: ln-l makeu van 3 nieuwe sluisjes 
en bet gedeeltelijk vernieuwen van een sluisje iu don 
Ti Iweg onder uthoueu: aunste inschr. was J. van 
Heek Gz.. to Lith. voor / 1255. 

Hengel** , 22 Juni: liet timmer- en metselwerk, zon
der hijleverhig van materialen, van 10arbeiderswoningen; 
gegund: timmerwerk aan O. J. ton Holt. aldaar, voor 
ƒ3700: metselwerk aan II. W. ten Dam. idem, a ƒ 4.45 
per 1000 stii n, 

Kist. 23 Juni: het verhoogen, verzwaren en hogriiiten 
van een gedeelte van den Over!ietuwscben Waalhandijk 
onder Doornik en Lont: minste inschr. was 0. J. Groot, 
l i ' St.-Anna. voor ƒ23.200. 

Zwalle, 88 Juni: het uitvoeren van lenige hei-stellin-
gen aan ilen giooteu toren: iugek. 5 bilj.. als; 

J. Willighagen. ƒ 3880 
L. Kreuk. • .1880 
A. vau Straten. • 8SM 
J. Ondli'man, i 205U 
J. L. van Osch, • 1W7 

gi •guild. 
«-Hage, 25 Juni: lo. bol beiNtellon en verbeteren van 

Rijkstolograalhjneii in de afdeeling Ulnsht. in 2 pen:.: le 
perc. ingek. 7 bilj., als: 
o. A, Rooding, te Utrecht, f 20.10 
B. Lubbers, - Zwolle. * 2019 
A. A. Wililhergh. ., Iluimik, i 1091 
B. van dor Weerden. • Amsterdam, » 1957 
H. Hotz, É 's-Hage, • 1950 
II. II. Bos. n Smildo. • 1HÖ7 
W. van Dijk, - .luttel-. 1 1708 

ge ]ieiv. ingekomen B hilj.. til-: 
A. A. Wildtieigh. le Buniiik. ƒ 2027 
II. Hotz. „ 's-llage. 1 IttfiO 
B. van der Weerden, » Amstenlam. » 1»74 
O. A. Rootling. • Utrecht • ISftO 
B. 11. Bos. 1 Smilde, 1 1822 
W. vim Dijk. 1 Jutfaas. 1 1600 

go. idem idem langs den simorweg tusschen Haarlem 
•-ii Kotterdam; ingek. 7 bilj.. als: 
Ik II. Bos. te Smilde. ƒ 1802. 
l i . A. R.mding. * Utrecht. I IK00. 
H. Hots, .. 's-IIage, 1 1700.0» 
M. J. vau Zanten, « idem * 1721. 
B. van dor Weerden, • Ainstenlam, » 10.18. 
S. II. Tas-ounijor .1»-.. .. Rottenlam. • 1*14. 
P. van Kssen, « lloutrijk-oii-Polanen. - 15*7. 

So. id.-m idom in de afdeeling Groningen: ingekomen 
4 bilj.. als: 
H. van dor Sbiys. te Zwollorkorspel, f 2N.V 
B. II. Bos, » Smilde, l 2000 
O. A. Rooding, » (Krocht, I l»9« 
ft Abi'i-son, •> Stp'onwijk. 1 1973 

4o. idem idem in de aid. Hoorn; ingek. 4 bilj.. als: 
O. A. KoiNling. te Utrecht, ƒ 075 
E. H. Qiesen, • Amsti-nlaui. » «88 
W. van Dijk. • Jutfaas. 1 540 

Leeuwarden, 25 Juni: bet éénjarig onderhoud van 
bot gouvernementsgebouw aldaar: minste iuschr. was N. 
W. Stoet te I uwanien, V.MH ƒ4045. 

Middelburg, 25 Juni: hot maken van stceiigloniiug op 
•len wcsthaveiidam te Itieskens; ingek. 10 bilj.. als: 
P. J. Visser. te Hansweert, ƒ 10.500 
J. van .Ion Boek. » Middelburg. » 15,680 
O. D. Bolier. > Sliedrecht, - 15.600 
D. Bolier, - Rilland-Bath, • 15.500 
B..I011 Kxter v.d. Brink, . Krahlsmdijke, - 15.498 
P. Honié, • Breskens. . 15,488 
A. van I W r i n g , * Bruinisse. 1 15,399 
P. .1. va.. Itouiortel. « Bontenisse. . 15.390 
I). Tholens, » B.H-k. 1 15,:W0 
L vau Male. • Br.-skens, • 15,200 

Zwalle. 25 Juni: het houwen van 12 woonhuizen san 
het Groote-Weezeulaiid Ier hol r van de architecten 
W. ft F. O. KIH'II: iugok. 10 bilj.. als: 
r . Streefkerk, le Ameide. ƒ88.600. 
A. Stigler, 's-Hage, 1 79,890. 
F. B. F istra, Bolsward. > 79.M60. 
.1. Willighagen. 1 Zwolle. I 70.543. 
II. Breve, Idem 1 70,1*. 
K. A. v. d. Berg. 1 idem 1 «9.999. 
O. Beltman, 1 Deventer. • «7.863. 
O. van ÜDSn, l Zwolle. - «7.07«.25 
A. IL T--ninga, « (innrtepist, • 06.870. 
B. II. Trooster, 1 Zwolle. • 66,878. 
gegund. 

Irnhem. 25 Juni: het hei-stellen van do gebreken aan 
do sluis in don Arnl Ionische-Bn lekdijk ; minste inschr. was 
B. Ib'iiveis to Arnhem, mor ƒ1590; niet gegund. 

Haarlem. 25 Juni: het onderhoud vau gehouwen, 
bruggen. Iioschociiugoii enz. in den II,larleuuuormcei [pol
der gei). 9 maanden, in 7 l»ere.: minste inschr. waren: 
perc. 1. J. Hulsbos, lo Haarl.'i eniei>r, vuur /' 1150.75; 
pere. 2. W. Hulsebosch, te Ik-nnelinn-k. v.pi>r ƒ 1*770; perc. 
3. W. roppée. te Halfweg, voor f1140: |ierc. 4, J. Hulsbos, 
voor /'874.49: peiv. 5. S. Guldemond. te Ilillegom, voor 
J H-U): 6. W. l'op|M'H>. V.SH-/959; peiv. 7. J.Hulsbos, 
voor ƒ 1038. 

Amsterdam. 25 Juni : hi't vorlmuwen van oen iluhbel 
beerenltan aau de Wtoiinn llewiiigiai l i l bot 1 ai'z.inderiijko 
huizen, onder beboer van den architect II. Moen G.Pz.; 
minste inschr. wareu Timmer en Furstnor, te Amsterdam, 
voor ƒ13.351. 

I in-.lit . 26 Juni: bot verrichten van haggerwerken in 
de Koulscbo Vaart, in 2 perc; minste iuschr. waren: pOTC. 
I, O. J. Mol, te Kuilenburg, voor f10,748; perc 2, A. 
Helsen. te Amstenlam. vnor ƒ 3170-

l irrclit . 26 Juni: bot leveren van ameublement voor 
hot gvimiasiuin; minste inschr. was B. J. van Baaren, te 
Utrecnt, roor /3*96. 

•Idemarht. 20 Juui: bot met planken dekken van de 
k.il'l" i! ih-r Ipp-vvtitirschopil. vau 2 iiiiderwijzerswntiingeii • • ri 
van bot gemeentehuis; gegund aan A. L. Hoogkamp, te 
Bcherpenseel (Fr.), voor /*w64. 

Mehrvenlngen. 28 Juni: de Imuw van een verkoop-
lokaal met annexe vergaderkamer en conciërgewoning. 
ander behoor van dou aivbiti-ct H. L. ds laan; ingek. 6 
bilj.. als: 
W. v. d. Grijp, te 's-llage. ƒ 9200 
F. B. Kluiiiol, idem • 8900 
.1. Weides. idem • 8875 
J. II. Bonsbsek, l idem » 8725 
M. L. van Spanje. I idem I 8090 
Moijsen, n idem » 7875 
gi-guild. 
Raining <> 7850 

Ammerdam. 28 Juni: hot makon van eene schutsluis 
in den Bip-lwijkoi-ooni|iolder: ingek. 19 hilj.. als: 
P. Westinaas, te Amsterdam. f 24.7*5 
J. P. CoineliHsen. » idem " 20.999 
W. Rus. , N . Niedorji, i 20.975 
.1. .1. lt.H-kb.plls. , Amstenlam. » 20.900 
J. J.uix-u, .. idem pp 20,500 

Nieuwkrrk X' Heütlager, te Amstenlam, ƒ20,400 
P. van Kssen, .. Halfweg, • 20.307 
.1. v. d. Laan eu Zu.. I Zaandam, » 18.995 
F. Petois, „ Amsterdam, « 18,890 
W. Westerhof, . Weesp, - 18.880 
.1. v. d. Heuvel, n Raailominenneer. » 18,751 
J. J. Verbaaroii. i 18,100 
Joh. Klaus, >i Monnikendam, » 17,989 
0. Verwij ou Vau Soest, » Uithoorn, * 17,917 
.1. de Viios nn Alt. Pet, • Pur rond, • 17.720 
H. Klaver. i 16.800 
.1. Loos, PI Amsterdam, » 10.500 
,1. Haiiot, i idem i 1«,200 
M. Rijiieveld, i Mijdrecht, >< 15,100 
Raming I 18.900 

i i o r d r e c i i i . 28 Juni: bot afbreken ou wederopbouwen 
van ecu houten (plankier tutu bot («roothoofd; ingekomeu 
11 bilj-, als: 

Amerik. gecreos. 
grenen dennen 

D. J. Kwak, Ihinlrecbl, f 89:10 ƒ 85.10 
J. M. Visser. Sliedi-echt ' 8778 8600 
1. de Linge. Donlreoht 8500 8500 
B. leider. Willemstad. 8072 8072 
O. J. van dor Made, Dordrecht, 7749 7259 
.1. van rhastelet, idem 7780 7249 
II. Degens Jr., idem 7474 7224 
II. Verin-ui. Kitomlnvlil. 7186 7186 
r . de Horst, l«!ipeudn-cht, 699S 6983 
II. van der Kloet Mz.., Donln-cht, «745 «:I45 
N. Klaus. idom 6074 6225 
gegund aan N. Klaus, voor Amerik. grenen, ƒ6074. 

Haxum, 2S Juni: bet bouwen van eone lm waarschoot; 
iugek. 7 bilj.. als: 
S. Smits. |e Bei lik f 6994 
M. Blp-oksina, » Deeisum, i 6500 
M. Schotanus, » Boksitm, • «24-1 
II. Biosma. i Bozum, i 5985 
O. Hi-ouwer. .» Kninoker, • 58-13 
J. v. d. Leij, i Bergmn, p> 5739 
l i . I .anting, n llooisum. p> 5473 
gegund. 
Raming » 5985 

1 .ui liiiu . 28 Juni: bol Imuwen van eone villa aan don 
IIijk-weg voor M. Naeil. onder Miocr van deu arcbitecl 
Bosch; gegund Ie pere., timmer-, metsel-, steeulinuw- en 
ijzerwerk .ian Gebr. L. on A. J. Beosink. to LPNIIOIII. voor 
ƒ I0.9S0. 

2e pen-., leidok- en ksslgieterswerk aan D. J. van den 
Brink, nor ƒ 1185. 

Se perc. stukadimrwerk aan II. II. Bruggeuian, voor ƒ522. 
+• « glas-, verf- eu bebaiigweik ami A. en A. O. 

Spi-okreef, te Ibirkukm ou NOOPIO. 
ullage , SO Juui : hol amoveeren ou weden iplmu wen 

vau oen buis. ingericht lot gnml magazijn en bovenhuis, 
onder ln-hi-er van den bouwkundig-- W. If. van Lii-lknnl; 
ingek. 11 bilj.. als: 

Gebr. Hoeks. ƒ 17.550 
T. .1. Mimnde, « 13,215 
T. B. Kubiiel, i 12.500 
H. B. I ren L v. d. Velde. 12.150 
J. L. Weides Jr.. • 11.570 
Gebr. Mnssert. i 10.«.»00 
M. L. van Spanje, •> 10,200 
A. Nater, » 9.999 
A. Stigler, - 9.900 
J. Mciscn. . 9.609 
W. P. T iwisse, i 9.500 

s-iiugi-. 30 Juni: lo. het verrichten van eenige wer
ken tot normaliseer!ug van de Waal onder Varik. list
en-!'pijnen. Iliirweiieii en Kossmu. tusschen do kilometer-
raaien 69 en 72: ingek. 4 bilj., als: 
A. O. vau Wijngaarden IJ/., lo Sliedierhl. /'24S.OOO 
('. van dor Pias, • H.udinksveld. i 237.800 
A. l i . Hiivsk.-s. i Hedel. • 223.370 
W. P. de Vries, * Kossttm. * 207.900 

2o. het verrichten van eeuige werken tot normaliscoring 
van ile Waal onder Zalt-Bommol. Iliirweiien en Kst-eu-
Opijuou. tusschen do kil elerraaien 72 en 75; ingek. 6 
bilj., ais: 
J. A. n a lliaiten. Slip-drecht, ƒ204900 
W. P. do Vries. Kossuui. I 185.900 
O. van der Plas. Hanüiiksveld. » 183.400 
A. L. van Wijngatuden IJz... Sliedrecht. » 177.000 
A. l i . Jluv-kes. te Bedel. i 174.800 
II. v. d. Bout. Nijmegen & l | . v Anro.iv. Nieuwaal. * 166.000 

So. de levering, ton dienste der Slaatsspoorwegeii, van 
staten spooiNlavon mot ijzeren eindverbindingen, eu van 
haakljouten. in 2 perc: perc. 1 (spoorstaven mot oiiulver-
bindingoin ingp-k. 8 bilj.. als: 
l'hoenu. Actien-Gesellschafl fur Bi-rghai I 

IliitteulH-trioh. Laar. ƒ 488,612. 
BotS en lo.. Botlonlaiii. » 475.360.75 
Kheinische Stahlwerke, Ruhrort, i 431.319. 
Hoenier Bergwerk*- I Bulton-Venin, 

H'S'ide. • 421.671'. 
Harrow H.ieinatite Stii-n ('oinpauv Limited. 

Burrow, i 4S0JM0. 
Union, Actii'ti-lb's.dlscliaft fiir Borgliau. 

Eisen- I Stahl-ludustiie. Dortmund. - 406.851. 
BdckowAVaughaiiXCo.LiiuitopI, Middleshro'. 363.973. 
Société John 1'ov.kerill, Seraing. • 33S.20«. 

(M-i-c, 2 (haaklMiuten) ingekomen 9 bilj., als; 
I-:. Horton and Sou. Darlastoii. ƒ 14.784. 
The Patent Nut and lloll l'oiupanv Limited, 

Birmingham. » 11.256, 
Hotz en Co.. Rotterdam, .. 12.320. 
O. Asheek. Hagen. /1S5 per ton = l 11.880. 
Snciëté anotiv les forges d'Acoz. Acoz. « 11.000. 
l i . S. Stokvis en Zonen. Bottenlam. I 10.008.20 
Société ammvuie .IP-S Usini's, lloulipiiuories et 

Foud.-rios 'de la Louvièie. la Uuvière. » 10.616.18 
Adh. lo Rnv. MolenlMs-k St.-Joan. > 10.580. 
Gebr. Ikipplor. Maastricht, i 10.549. 

4o. hot inkijpon van eiken dwai-sliggoi-s, het inko|Hii i-u 
Ipoti'iden met chloorzink van grenen dwarsligger*, en il>-
levering van chloorzink: ingekomen 6 hilj.. als: 
Van Wageningen en Kevser. Doidreoht, ƒ18,199 
J. Butgers. Fijeiioonl. i 17.850 
J. J. van der Eerden Pz.. Bokstel. i 17.500 
J. A. van Ommen en Van Ouvlik, Ainsterdam. " 17.500 
>'. Mirandolle. Rottenlam. I 16.486 
Vau der Ma<lo en Gips. Hordi-sht. 16.447 

t l recht 30 Juni: het maken van oen sc hut sluisje in 
In'! watorscba|i Do Laugevliet: ingek. 4 bilj.. als: 
AlBUaUr, te Waddinksveen, ' ƒ 6989. 
Schreuders, pp Usel monde, » 6502. 
Leenden, » Utrecht, PP 6887, 
Van Dclh. p> Zwaiiiiiienliim, .1 5588.80 

Amsterdam. 30 Juui: bot horstellen en vernieuwen 
van remmiiigwcrkcn enz. op 's Buks werf; tninste inschr. 
was .1. I» rorneliss..|,. te Auistenliim, wair ƒ18.779. 

Nijmegen, so Juni: het slechten van een gedeelte 
der reSCmgwerken en andere gronden, gelegen tusschen 
de Zn'kerstruat en de Waal. en de aanleg van wegen 
mot bijkomende werken; iugek. 10 bilj., waarhij 1 van 
onw .unie, als: 
O. II. v. d. Heijden. te Arnl i . ƒ58.500 
J. A. v. d Straateii. .. Bergambacht. » 50.448 
W. L Bahram, i SUeorecht > 55,500 
W. F. Weners, i Tilburg, > 49.894 
G. I. N. v. d. Drift. i Schipluiden. > 46.100 
B. A. Wiegerink. i Groenloo, • 45.000 
J. K.»>v; p> Amstenlam, * 39.538 
.1. v:iu Oijen Pz,. .i Drei I. » 38.700 
O. Goedhard, » Dordrecht, » 34,900 
gegund. 

2o. het verleggen van een gedeelte van don dijk der 
Nieuwe Raven enz.: ingek. 5 Jiilj.. waarbij 1 van on
waarde, als: 
G. L . N . van der Drilt. te Schipluiden. ƒ9880 
('. vau Es >' Hcrwijuen, i 7987 
.1. T. Kerkbolf. ,< Nijmegen, » 7105 
J. van Oijen Pz., • Droiimol. i 4890 
gegund. 

Kukstel , 30 Juni: het Imuwen van eene ontlastsluis 
nabij den watermolen te Bokstel; ingek. 4 bilj.. als: 
A. VVdlanl, te Bikslel. ƒ 9600 
J. van der Vlugt. « Donlrecht, • 8750 
V. van den Rerg, Ibs-ze. I 7987 
K. Abrahams, . Geldrep. • 7375 

Onder nadere gredkeuring van Gedepiiteenle Staten, 
onderbands gegund aan F. v.d.Berg, te Hoezo, voor ƒ 7 0 0 0 . 

Wageningen. I Juli: bet maken van een gashouder-
kuip en it'ii geslagen-ijzeren gashouilp't' c. a. in 2 |N-rc: 

le pere. gemetselde gashoudoi-kui|>: ingek. 2 bilj.. als: 
I'. ile Leeuw, te Wageningen. f 4787 
W. van Hurk. • idem 3130 
gegund. 

2e perc. Beslagen-ijzeren gashouder c. a.; ingekomen 3 
biljetten, als; 
F-lilhnv te 's-llage. ƒ 2798 
Schretlen en Co., i Leid.-n. p> 2234 
De Jongh en (!o., » Oudewater, » 2105 
gemind, 

Haarlem. I Juli : lo. hol verbeteren van den weg op 
don westelijken ihjk van het Vmnlliollaii-ls.il kanaal tus-
sch lo bofsteale «Stail-en-lauidzicht" en liet Purmor-
landorshiisj,-; minste iuschr. waren .1. Oldenburg, te IkT-
gen en II. NolteJmaii. te Solium), voor ƒ3894. 

Ilcirt . 1 Juli: lo. hol verzwaren dor Imozoiukailo van 
hot stimtngomoid Van dor ÜIM-S; uuiisio iuschr. was II. 
Zanoii. te Aiuinerstol. voor ƒ2182. 

Sa bet uitbaggeren van een gedeelte der Noonl- of 
Trek vliet; minste inschr. was M. van Rissen, to Schip
luiden, voor ƒ597-

8o. idem der Middelvliet: minste inschr. wa* dezelfde, 
nor ƒ080. 

4o. idem dor Boonorvliet: tninste iuschr. was J. van 
Di|ksh.mm. te Vlaai-dingen, voor ƒ925. 

6o. idem van hel water van do Leugebrug tot den N.W. 
hoek vau bet Zvvarle|Hdilortj> vandaar (ol de Nieuwe 
Vaart luj Lmsltiiiien; minst.- iuschr. was A. van Dorp. 
te Wateringen, vnor j 189. 

6o. idem vim hol water van het Undo Vlot tot do brug 
bij Aivuilsihiiu. eu vandaar tol de eindi-n van don I.os wal; 
minste inschr. was P. van Straaten. te Monster, voor f247. 

7o. het kroozen ou reinigen der hop-zciuwatereii in Delf-
lainl: uuiigciiou loor verschillenden, voor ƒ110.089. 

Amaterdam, I Juli: hot amoveeren ou wodcnipbouwen 
van een peiv. op do Prinsengracht 411. aldaar, onder 
lichter van den architect N. Vos; minste in-otuijvois wa
ren .1. F, Praatster en \V. IL Strays, voor ƒ 12.st;o. 

i i . . . h u . . | Juli ; o- perc, hoogere burgerschool met 
Sjarigeu cursus: opbouwen van lokalen en maken van 
een.- wiuiing voor d.-u concierge; ingp-k. 5 huj., al-: 

J. B. Las-, huil. r l . . >,-.H I 
.1. vau S'ivelli-ii. 9900 
J. P. A. Neusaen, - 1)800 
A. Gnptein, - 9640 
Firma W en M. Mulder. i 9«20 

ge perc. sihool aau het prinsenhof: hol bijbouwen van 
2 lokab II eu aan brengen rei nige v.-ra m leringen iu 
genoemde *ch.m|; ingek. 7 bilj.. als: 

J. B. Daudeii, ƒ 4725 
J. II. Lass, hint. „ 4700 
A. Captain, • 4360 
.1. P. A. Nelissp-n. » 4140 
Firma W. en M. Mulder, i 3900 
.1. van Sorvelloii. 3850 
Verhagen ou Van 't Wpm.lt. » 3840 

l'lreehl. I Juli: bet Imuwen van 2 I reiiliuizi-n aan 
den VVittevrouwenidiujel voor rekening van Van d.-u Brink. 
ouder heln-oi vau don architect Alh. Nijlaud: ingek -n 
8 bilj, a l - : 

De Koll. f 38,000 
Jansaen, - 28.735 
Vein r, •• 27.940 
Van .Ier Voor, • 27-190 
Van Vloten, i 26.992 
Keent. . 26,986 
Van Zutphen, 26.850 
F. M. Fiijlink, • 25.900 
gegund. 

Vervol": der lierirliten en .Medcilerliimeii, 
B U I T E N L A N D . 

In het tijdschrift English Mechanic anil World 
of Science van den lSen .Iimi j l . komt eon on-
gunstig' bericht omtrenI den gewijzigilen rein van 
Clayton vom. De schrijver deelt mede, dat de Mid-
lurid-spoorwegmaatschappij allerlei remmen beproefd 
heeft: den kettingrem van Clark, den tegendruk 
van Le Chatetter, den Weetingbouse, don bvdrau-
aechen rem van Clark, den bvdi-mlischen rem van 
Barker, den stixuiirem van Kit sou, den stoom tem 
van Johnson, don vacuum-rem van Smith, de ach
tereenvolgens gewijzigde remmen van Samlets eu 
Clayton, en dat, gelijk reeds zekere A . in bet 
tijdschrilt vermeld had. de uitkomst van de/e groote 
pioelneining geweest i s : de zelfwerkende rem van 
Westiiighoiise is de beste en de eenige np de Mid
land - l i jn , die aan dc eischen van het Bureau van 
Koophandel voldoet. 

De schrijver eindigt met er zich over Ie verblijden , 
dat de straf van zekeren Mc. Culloch, machinist der 
Culodoniun haan. verminderd is geworden lot twee 
maanden gevangenis; dank zij de tusschenkoinst (in 
dc pen) van zekeren C. E . S. , daar dese duidelijk 
bewezen heeft , hoe men iu de gevangenis kan gera
ken door eeu verraderlijken rem. Ken gewezen 
machinist schrijft iu het zeilde weekblad: ede zwak
keren moeten altijd lijil.'u voor de sterken." Volgens 
hem behoorde de superintendent van den Caledonian 
Railway voor de rechtbank gedaagd te worden, 
daar bij zulk een onvoldoend werktuig nis den 
kettingrem van Clark on Webb in bandon zijner 
onderhoorlgen gegeven had. »\Vij hebben nu", gaat 
hij voort, »een rem, die in de laatste vier of vijf 
jaren ter beoordeeling vnu het publiek beefl gestaan , 
aan al de eischen van het Bureau van Koophandel 
beantwoordt en alle mogelijke voldoening geeft aan 
de machinisten , wier getuigenis eenig gewicht be
hoorde te hebben in de aan ge legen beid der ann-
eengi'schakelde iommen, Ik be.looi WVsiinghoiise's 
zelf weiken den luehtrem, en ik zeg, zonder vrees 
voor tegenspraak, dat, zoo er een docllretlende aan
eengeschakelde rein bestaat, die de eischen van hel 
publiek vervult, het die van Westiiighoiise is. | j | 

ik wensch hier de machinisten te waarschuwen, dat 
het reden plicht is deze zaak ernstig iu handen te 
nemen, want de superintendenten hebben nu al lang 
de zaak beredeneerd, en too vrij wachten willen op hun 
beslissing, zal het vraagstuk nooit worden opge
lost, om redenen die ieder gemakkelijk begrijpt. Ik 
verzeker u , mijnheer de redacteur, d i t het baant je 
van machinist alles behalve een dunkboui- baantje 
is. Wij bevinden ons steeds tussehen twee vuren eu zijn 
zeker vau ons te branden aau het eene uf bet andere. 
Men verwacht van ons, dat wij bijtijds aankomen, 
en in onzen angst, daaraan te voldoen, loopen wij 
aanhoudend allerlei soort vun gevaar, waarvan bet 
publiek geen denklieeld heeft. 

• Dikwijls heb ik zelf mijn machine tegengewerkt, 
den handrem aangewend en zand, en alles gedaan 
wat een menseh doen kon, en dan stond ik daar 
met de hefboomen in de hand, deu adem Inhou
dende, de tanden tegen elkander geklemd, terwijl 
het bloed stolde iu mijn aderen, niet welenje waar 
het heen zou gaan. Ik verzeker u , dal zulke 
oogetiblikketi niet ie benijden zi jn," 
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DE O P M E R K E R — Zaterdag 3 Ju l i 1880. 

B I N N E N L A N D 
's-Gravenhage. De Staatscourant bevat ecu ko

ninklijk besluit ïan 2-1 Juni vun deu volgenden inhoud: 
Art . 1. Gedurende de tnaainb;n Juli en Augustus 

1880 /al le Amsterdam een cursus geopend zijn ten 
behoeve van de verbetering der methode van het 
teekenonderwijs, waartoe uitsluitend worden toege
laten under wijzers en leeraren iu het teekenen, ver
bonden aan inrichtingen tot opleiding van onder
wijzers of aan Instellingen vau middelbaar onderwijs 
en z i j . die in Jiet bezit zijn van de akten van be
kwaamheid iu het bandteekenen, hel rechtlijnig 
teekenen en de |»erspectief, lnsloold in artt. 7 7 , 
lit. 1), der wet van 2 Mei 180:t (Staatsblad no. 50). 

Art . 2. Deze cursus zal omvatten: a. hel recht
lijnig teekenen; b. het teekenen naar de natuur; 
C. de gronden der projectieleer en der doorzicht kunde; 
d. de algemeene l>egrippen vau kunstgeschiedenis en 
schoonheidsleer; c. de methode van het teeken
onderwijs. 

Art . 'A. Aan Onzen Minister vau Binnculandse.he 
Zaken wordt opgedragen de leiding in alle verdere 
bijzonderheden van den cursus te regelen, alsmede 
de noodige toelagen te verleeneu zoowel van hen , 
die met de leiding van den cursus belast worden , 
als van hen, die buiten Amsterdam woonachtig, den 
cursus volgen. 

Tut uitvoering van dit koninklijk besluit heeft de 
Minister van Rinncnlnnilschc Zaken bepaald: 

Art . I . De cursus bedoeld in gemeld koninklijk 
besluit, zal te Amsterdam in de lokalen vau 's Rijks 
Academie van Beeldende Kunsten worden geopend 
up .Maandag 10 Juli en gesloten wonlen op Zaterdag 
28 Augustus e. k. 

Ar t . 2. Bij dien cursus zal het leerplan gevolgd 
worden, aan deze beschikking gehecht. 

Art . 3. Het rechtlijnig teekenen en de methode 
van het onderwijs zullen onderwezen worden dooi
den lieer W . B. G. Molkenboer, leeraar aan de 
Rijks-hoogere burgerschool Le Leeuwarden; het tee
kenen naar de natuur zal onderwezen worden dooi
den heer J . S trien ing , leeraar aan de hoogere bur
gerschool te Deventer. 

A r t . 4. Zij die, vallende binnen de termen van 
artikel I van meergemeld koninklijk besluit, den 
cursus wenschen te volgen, behooren zich uiterlijk 
OJI 12 Juli e. k. te wenden tot het De|iartemeut 
vau Binnentandsche Zaken. 

Ar t . 5. Aau hen, die buiten Amsterdam deu cursus 
volgen, zal na afloop daarvan een toelage worden 
verleend, waai van het bedrag voor ieder afzonderlijk 
wordt berekend volgens den maatstaf eener vergoe
ding van de werkelijke kosten der reis heen en te
rug, en van de verblijfkosten ad ƒ 3 daags, zoolang 
zij ter zake van den cursus te Amsterdam verblijf 
gehouden nebben en moesten houden. 

Het leerpla.i bevat de volgende vakvcrdeeling: 
l o . Hel rechtlijnig teekenen volgens de in België, 

onder den naam van dessin lineaire, ingevoerde 
methode voor het elementair teekenonderwijs. 2o. 
Het leekenen naar de natuur. 3o. Algemeene begrip
pen van kunstgeschiedenis en schoonheidsleer. 4o. 
Overzicht vau de meest bekende methoden van tee
kenonderwijs. 5o. Gronden der projectieleer eu door-
zichtkunde. 

— Bij ministerieele beschikking is aan D. en P . 
Kïevits, te Amsterdam, tot wederopzegging, vergun
ning verleend voor een stoom bootdkmst tot vervoer 
van passagioi-s, goederen en vee tusschen Amsterdam 
en Zwolle. 

Rotterdam. Ihj den Getnenteraad is ingekomen 
een vooi stel vau burgemeester en weihouders betref
fende de stichting van een Droogdok. Daaruit blijkt, 
dal de Commissie van onderzoek was saaiugesteld uil 
de boeren N . II. Banket, J . C. Ceuvel, Jan Smit Jxn. 
en I. Leyds. 

I) uclusie dier Commissie is niet eenstemmig; 
eene kleine minderheid verklaart zich voor ecu ge
metseld dok, terwijl de meerderheid een ander plan 
aanbeveelt, dat niettemin ook door dt; minderheid 
voldoende wordt geoordeeld: de directeur der ge
meentewerken heelt zich onvoorwaardelijk bij het 
gevoelen der meerderheid aangesloten. Het door tie 
Commissie aanbevolen plan is een drijvend ijzeren 
dok, naai' het ontwerp van deu heer Bonn, doch 
gewijzigd zooals iu het rapport wordt aangegeven. 

Na overweging van het rapport der Commissie 
hebben burgemeester en wethouders zich eenparig 
vereenigd met haar advies. Dat dc voor het aan-
lievolen plan geraamde kosten de vooi' den aaleg 
MUI een dok gereserveerd»: som van f 1,000,000 toch 
nog met ƒ 130,000 overschrijden, betreuren burge
meester en wethouders. Zij meenen daarin echter 
geene reden te mogen vinden, om de aanneming te 
ontiaden. 

— Deze week is tie algemeen e vergadering ge
houden der Vereeniging van Gasfabrikaiitoti in Neder
land. Er waren opgekomen 34 gewone en 3 buiten
gewone leden. De heer J. A . 1'raiicois, directeur 
der gasfabriek te Dordrecht, leidde tie vergadering, 
waarin lal van technische vraagstukken wenlen be
handeld. Ten slotte wenl besloten tot de uitgaaf 
van een maand werk , aan tie gas IH; langen gewijd, 
als orgaan vau tie \ereeuiging. De leden zullen het 
kosteloos ontvangen. Daarvan werd de redactie op
gedragen aan de heeren Francois, te Dordrecht en 
('. f. Salomons, te Fijenoord, die zich beiden bereid 
verklaarden <>m de benoeming aau te nemen, mits 
zij op voldoende deelneming bij de letlen konden 
rekenen. Vervolgens bezochten de letlen de nieuwe 
Rottertlains.be gasfabriek en vereenigdeii zich «laar-
na aau een diner. —• Deu volgenden dag wenlen 
verschillende technische vraagpunten behandeld. Ten 
slotte werd overgegaan tot de benoeming van tien 
bestuurslid, inplaats van den heer C. T . Salomons, 
en van een seci'etaris-|M>iiniijgineester, ter vervanging 
van den heer L . F. Ch. van Erp Taalman K i p , 
welke beiden aan de beurt van aftreding eu voor 
dezelfde betrekking niet herkiesbaar waren. Voor 
eerstgenoemde betrekking werd gekozen de heer De 
Bruyn Kops, voor laatslgei inde de heer C. T. Sa
lomons. De volgende jaarvergadering zal te Leiden 
plaals hebben. 

Leeuwarden. ' Het programma van prijsvajen , 
uitgeschreven tloor tie vereeniging Nijverheid alhier, 
voor den uutionalen wedstrijd , in het jaar 1881 te 
houden ter gelegenheid van baar 25jarig bestaan, 
omvat tie volgende vakken : meulielmukers , beoefenaars 
vau decoratieve nijverheid, bouwkundigen, juweliers , 
goud- en zilversmeden, graveurs, tapijtfabrikanten, 
metaalbewerkers, torenuurwerk-fabrikanten , orgel-
en muziekinstrunientmakeis, smeden, knpersbgan. 
blikslagers, steenhouwers, fabrikanten van gebakken 
steen en tegels, fabrikanten van sardewerken, glas-
industrieelen, molenmakers, wagenmakers, schilders, 
lak werkers, steendrukkers, boekdrukkers, boekbin
ders, behangselpapier-fabrikanten , hennep- cn touw
slagers, zadelmakers, kleedermakers, heeren- en 
dameshoeden makers, passementwerkers, schoen- en 
laarzenmakers, dekenfabrikanteit, photografen, tapis
serie- en borduurwerksters, kuiistbloemeiiiinikers, 
kappers, borstelwerkers, sigarenfabrikanten. Dt; prijzen 
zijn gouden, zilveren en bronzen medailles, met of 
zonder geld (van ƒ 300 tot ƒ 5). 

Groningen. Aan het leggen tier rails voorden 
tramway wonlt met kracht geweekt; tot directeur 
der hier gevestigde Belgische Tramway-raaatschappij 
is benoemd tie heer E. II. Zuidema, vroeger adsknent-
bavenmeester. 

Middelburg. De Gemeenteraad besloot, voor 
rekening der gemeente eene gasfabriek teexploiteeren. 

's-Bosch. Door het Comité van de 's-Bosch— 
Vugbtscbe Tramway- maatschappij zijn, met over
legging van concept-statuten, msclirijvingsbiljetteii 
rondgezonden tot deelneming in tie uitgifte van hei-
voor den aanleg en tie exploitatie van bedoelden 
tramway benoodigde kapitaal groot ƒ 100,000. Bli j 
kens eene daurbijgevoegde berekening van koslen 
wonlt het vermoedelijk overschot voldoende geacht 
voor eene matige uitkeeiing van dividend. 

Delft. Aan tie Polytechnische School wenl het 
diploma voor civiel-ingettieur (art. 81 wet M . 0.) 
verworven dooi- tie heeren: D. P. van Aineijdenvan 
I J . W . H . Bauduin, M . Buijze, G . J . Cam-
bier, H. G, 0 . van Dorp, -I. Groenendaal Jzt i . , 
II. Haagsmn, R. van Harencarapel, N . Iloogendoorn, 
L . A . de Jager, B. de Jong, W . de Jongh Dz . , 
P. J. Kapteyn, E . M . L . Kerkholf, VV. L . Koch , 
H . M . Lange, J. van Leeuwen J r . , J. W . van Marie, 
VV. Moorrees, J , C . van der Muelen, J. A Mulock 
Houwer, A . Ph. van tier Ploeg, F . J . Rosskopf, 
A. J . Schelling, J . A . Stoop, P. L . S. F . vanTuijll 
van Serooskerken, A . Vroesoin de Haan, P . H . A . 
van Waine l , II Wortman en J . E . Van Usendijk; 
en dat vooi' werktuigkundig ingenieur (art. 01 wet 
M . O.) door de heeren: G. vau Egmond, H . C. 
Grosjean, J . Grundel en II. P. M . A. Vogel. 

Tot adsistent voor de scheikunde aan de Poly
technische School is benoemd de heer G . J . Stam, 
technoloog. 

Hoorn. De Gemeenteraad heeft besloten om tie 
concessie-aanvraag van den heer Linse, tot indijking 
van het Hoornsche Hop en de Goudzee, te onder
steunen. 

Den Helder. Ook te dezer plaatse is eene ten
toonstelling van oudheden geopend , die uitmuntende 
en hoogst zeldzame voorwerpen bevat, vooral oud 
porselein, zilverwerk, antieke meubelstukken en vele 
andere bezienswaardige zaken, l ie t eiland Tessel 
zond een aantal hoogst zeldzame voorwerpen; onder 
andere is er een klein vertrek, voorstellende eene 
kamer, geheel ingericht en gemeubeld met oorspron
kelijke meubelen uit tie grijze oudheid ; er zijn enkele 
voorwerpen, waarvoor reeds aanzienlijke sommen 
moeten geboden zijn. 

Advertentien. 
G E V R A A G D 

e e n b e k w a a m T e e k e n a a r 
bekend met Burgelijke- en Waterbouwkunde, 
adres V O L K E R T & Co. te Vlissingen. 

B O U W K U N D E . 
afloo] vi egens snoop der werkzaam heden. zoekt een 

ervaren OPZICHTER plaatsing op een groot 
werk of als TEEKENAAR tip een kantour. De 
beste getuigen staan hem ten dienste, Brieven onder 
lettec O. I; I'oste ivstunte h'ntharn \oord- l lo l l io id 
beste getuigen staan nem ten ilieuste, uneven onder 

jste restante Kolhorn , Noord-Holland. letter G. B. Poste 

Een H O L L A N D E R oud 30 jaar, sedert 7 jaren in 
Engeland woonachtig en in 't bezit vnu goede 
connectien aldaar, zoekt PLAATSING in 

Nederland of Indië 
tegen 15 Augustus. Hij is bekend met het ma-
chinewezen, teekenen en de moderne talen 
en schrijft eene fraaie band. Goede getuigschriften 
kunnen worden overgelegd. 

Adres franco brieven letter X Post office Duffield 
near Dertig (Engeland). 

De ondergeteekende, B o u w - eu W a t e r - R o u w -
k m i d l s r e . beveelt zich aan tot het 

ontwerpen van Plannen, 
bet M A K E N V A N T E E K E N I N G E N , BE
S T E K K E N en BEGROOTINGEN en belast 
zich tevens met de uitvoering, tegen billijke voor
waarden. 

J. W. T E R B E R G , 
Spijkerstraat 132rf, Arnhem. 

Wordt gevraagd 
bij den bouw cener School en Woning,"'met 1 Au
gustus a. s. een bekwaam 

DAGELIJKSCH OPZICHTER; 
salaris ƒ 5 0 per maand. Adres franco letters W . L . , 
Bureau van De Opmerker. 

LOUIS COFFIN 
R U K D A H 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 . 

Aanbesteding. 
Op Maandag deu 12den Juli 1 8 8 0 , des mid

dags te twaalf uren, zal door Burgemeester en 
Wet houders der gemeente Leiden, op het Raadhuis 
aldaar, A A N B E S T E E D worden: 

Het dempen der Binnenvestgracht langs 
het Plantsoen en van de Geeregracht, 
met rioleering en verdere aanbenoo-
rende werken. 

Het bestek cu teekening ligt ter inzage enz. 
aan de stads-timmerwerf, op eiken werkdag de 
besteding voorafgaande, van 's morgens te 10 uren 
tot 's namiddags te 4 uren, alwaar het eerste ad 
ƒ -,10 verkrijgbaar is. 

Verlangde ophelderingen enz. /.ijn hij den ge
meente architect te bekomen, door wien Donderdag 
de besteding voorafgaande aanwijzing iu loco zal ge
daan worden tics voormiddags te elf uren. 

Zegt het voort. 

OPENBARE AANBESTEDING 
HET B E S T U U R DER S P A A R B A N K tc Nijmegen, 

is voornemens, op Maandag den 10 Juli 1880 , 
ten huize van tien Sociëteit houder V A N D A M , Groote 
Markt te Nijmegen, des middags om één uur , 
publiek aantebesteden: 

Het bouwen van 8 Woonhuizen, een 
Villa en Drie Dubbele Arbeiders
woningen , op het terrein aan den 
weg naar Berg en-Dal te Nijmegen. 

Aanwijzing op bet terrein op Donderdag 15 Juli 
a. s. des 's morgens ten elf uur. 

Teekeningen liggen ter inzage teu kantore van 
den Architect B E R T B R O U W E R , Molenstraat 43 
te Nijmegen, alwaar tevens de benoodigde inlichtin
gen te bekomen zijn. 

Rel bestek is tegen franco overzending van ƒ 0 . 0 0 
te verkrijgen bij den Boekhandelaar 11. C. A . T H I E M E , 
Groote Markt le Nijmegen. 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Eigenaars van Zuilen- en TlMbasalUgroevra 

in RIINPRUISSEN, 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeijen, Portland-Cement, 
KAI.K, BB01SSTERS, VOORVASTE STEENEN, ENZ-

Sieuwehaven N.ttjdt 5.-), I t o t t r r d i t i t i . 

Het C O L L E G I E van R E G E N T E N owr bet n l K e . 
meen Burger Gasthui, te Bergen-op-Zoom, zal o» 
Jbialidiu; den IU'1™ Julij I8«(l', des middags ten li 
ure, in het openbaar bij enkele inschrijving aan. 
besteden: 

Het bouwen van een Algemeen Burger 
Gasthuis te Bergen op Zoom en het 
leveren van alle materialen daartoe 
benoodigd. 

Bestek, voorwaarden en teekenin»en liggen van 
af beden ter [ntags in bet Kulhjllllis de Draak bij 
den heer ... II. T R I M B O S op de Groote Markt, 
terwijl bestek en voorwaarden te verkrijgen /ijn o, 
lianen aanvrage bij genoemden beer J. R. TRIMÜOS 
tegen betaling van f 1.50 |ier exemplaar. 

Aanwijzingen op Maandag den I 2 l l c n en Zatuidac 
den 1711™ Julij 1880. 

Inlichtingen te verkrijgen bij den beer C. P. VAN 
G E N K , Architect te Hergen-op-Zoom. 

ZEQT IIKT YOUIIT. 

H. HOLSBOER. le Arnhem. 
I M t t » . Z l l v i - r n i ttt-itaillr- v o o r W i t t e r . 

U A N - I i in t r i i i n c i i t e i i . 
Hooft-Mtr « i i d t r r N r h t ' i d l n i r v o o r f t tt. 

t r r p n M - r n l l 4 M ' k i i i r i ' ( - l i i a . t i ' i i i i i « ' i i t 4 ' i i . 
Voorts: BA HO- en T H E R M O M E T E R S , alle soorten 

van K I J K E R S , B R I E F B A L A N S E N , enz. enz. 

H. & J. SUYVER. 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

rif ItolluntlHvhr Tuin, 
Bikkerstraat 20 en 22. te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S van alle bekende type» 
en reparation aan beslaande K E T E L S wonlen in 
den kortst mogelijken tijd gelevenl en uitgeroerd. 

GAS-ZUIVERING door het gebruik van ijzer-oxyde, geleverd door uV 
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. 

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 

VAL TnAVEsHS. 
„ _ v geeft berigt dat door haar tot eenige A U E N T E N voorden 

i é . i s J a S - ' J * * ' ' " verkoop van ASPHALT in broodon zijn . . i i g n . l i 1,1 

F O L K E R S &. C". te Amsterdam, 
door wie ook tot bet leggen van vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders vuur geiieel Neder
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de Fabriek. Heilweg N°. 3 , te Amsterdam. 

De Directeur W. P. WALSH. 

Calqueerlinnen, 
eene zijde dof, |ier rol van 22 Meter f 11.25. 

C A L Q U E KR-
E\' AKDBRB 

T E E K E U P A P I E R E H 
tegen buitengewoon lage prijzen bij de 

IJollii'ihiiiisohi' llitmlclsassoriatii' 
J. C. NEISZEN & t». te Rotterdam. 

Monsters gratis franco. 

I» A R K E T V L O E R E N 
en verglaasde gefigureerde Te

gels, voor Muren en Decoratie. 
DE LINT&( , ' " . , Haringvliet 7, Rotterdam. 

Moziiik Testis 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 , CORRI
D O R S , W A R A N D A ' S , enz., alsmede U E K I . E E D I N G 
van M U R E N , T E G E L S voor B L O E M B A K K E N en 
P A N E E L W E R K enz. 

Uitsluitend Agentschap van Maw St ('". 
voor Nederland en deszelfs Koloniën 

Gr. J. OOR, 
F i r m a A X T . U K W I L D . 

Seheepmakerihaven .V\ (J'J en Jufferstraat A'". 50. 
R O T T E R D A M . 

-A-lg-emeeii Depot 
OKU 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 
V A N 

S V M I H ' E . TE I I , FKANkKIJk. 
Z I L V E R E N M E D A I L L E 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 PARUS. 
Teekeningen en Prijscourant zijn te bevragen hij 

J . J. S A N D , Wijnhaven 76 Rotterdam, alwaar ook 
verkrijgbaar: Vei-schilleude soorten van goedkoope 
T E G E L S en TROTTOIRSTEENEN (genre 
Sarregueinines). 

Wijnstraat Rotterdam. 
RUUKV & L O M P S V E R T I C A L E STOOK 

MACHINES met of tonder STOOMKETEL 
steeds voorradig. 

Wij garaiideeren deze, als zijnde de beste in hun» 
soort, tegen concurreerende prijzen. 
Geïllustreerde prijscourant wordt op aanwoei 

toegezonden. 

Hij .1. l i . IIROESE te Utrecht is verschenen: 

hVrridlng van Urhisiis. 
Naar het Hoogduitsch van 

O. b\ A . J A H N , Gras - Ingen ieur . 
DOOB 

W. BOOSBBOOM, Kni.it.in-liiKeiii.iii'. 
Met zeven uitslaande platen. 

Prijs f2.80 

Gedrukt bij ü . W . vau der Wie l & 0*. lc Arnhem. 

Vijftiende Jaargang. N°. 28. Zaterdag 10 Juli 1880. 

D E O P M E R K E R . 
"WEEKBLAD 

V O O B 

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 . 
Het Weekblad verschijnt des Zaterdags. 

het binnenland ƒ 1.65 per .1 maanden of 
per jaar. Afzonderlijke nummers bij voor-

Het abonnement bedraagt (01 
wel bij vooruitbetaling SN ijulde, 
uitbcstelling 15 cent. 

Alle stokken en advertentien te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentien uitorlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Advertentien vau 1—5 regels ƒ 1 . — , daarboven 20 eent voor eiken regel 
plaatsruimte en 10 cent voor een bcwijsuommer. Advertentien voor het bui
tenland S5 cent per regel. 

IETS O V E R D E C O N S T R U C T I E V A N R I J Z E N 
Z I N K S T O K K E N . 

De aanhoudende vermeerdering der schecpvaartbe-
weging op onze rivieren is oorzaak, tlal meer dan 
vroeger de antidacht gevestigd is op tie bevaarbaar-
beid en tegelijkertijd op de geschiktheid tot afvoer 
van water en ijs. De aanleg van uitgebreide rivier-
werken getuigt van de groote zorg, die de Regeering 
daarvoor beeft en het spreekwoord: f Als het tij ver
loopt, moet men bakens verzetten , wordt in ruimen 
zin toegepast bij de samenstelling der rijswerkeu, 
die tot rivierverbetering snoeten dienen. 

Op sommige punten der boven rivieren moeten bij 
ileu aanleg van kribben en dammen vele technische 
beswaren overwonnen worden. Daar, waar nieuwe 
werken moeten dietien om den stroom een geheel 
nieuw lied te geven, blijkt het dikwij ls , dat eene 
uitvoering op de gewone wijze, bij hooge rivierstan
den, onvoldoende o f w e l onmogelijk i*- De proppen 
der z'mkstukken vliegen tie lucht i n , tie een na tien 
ander cn de t^shedding, iu kleinere of grootere stuk
ken uit elkander gescheurd, drijft weg. Men staart 
daarbij op verloren arbeid, verloren materiaal en 
mislukt werk. 

Eeu andermaal gelukt het zinken van het rijsstuk, 
maar de afgeleide stroom dringt onder een deel van 
liet rijslieil, rolt het op, verplaatst tevens tien regel
matig gestorteii ballast eu doet daardoor het stuk ge
heel of ten deele verloren gaan. 

Op tie benedenrivieren, waar tie invloed van de 
lieriiMÜeke verticale beweging dor zee zich «loet gel-
ilen en waar de stroomsnelheid bij hoog en laag 
water aanmerkelijk verminder) en het water stilstaat . 
zijn veelal groote diepte of onvoldoende zorg hij de 
beballasting de oor/aken, waanloor het stuk ver
loren gaat. Eene oordeelkundige beballasting is, bij 
de groote afmetingen, die de zinksiukken op de be
nedenrivieren til zeegaten hebben, het voornaamste, 
waarop bij de uitvoering gelet, moet worden. Ook 
de wijze van samenstelling der rijsstukken heeft in
vloed op het welslagen der werken. Het zijn voor
namelijk tie wicgien van tic roosterwerkcu , die als 
passen vau net lichaam de sterkte van een zinkstok 
uitmaken. Zoodra op het ziiikstuk eene ongelijk
matig verdeelde kracht werkt, wonlen de wiepen 
uit elkander gerukt eu de samenhang van hel sink 
wordt verbroken. Daarom kwam het mij in bijzon
dere gevallen van moeilijke zinkwerken nuttig voor, 
de wiepen wat dikker te maken dan gewoonlijk 
en ze spiraalsgewijze le omwoelen met ijzerdraad. 
Werkt er uu eene trekkende kracht in de lengte 
der wiep, dan zal daardoor het hout van tie wiep 
vaster in elkander geknepen wonlen, en tie wiep 
versterkt woitlen naarmate de trekkende kracht grooter 
is. Dit is vooral nuttig voor tie wiepen der beide 
roosterwerken, die in de richting van deu stroom 
liggen. 

Ook voor een drukkende kracht in de richting der 
lengte werkt tie spiraal van ijzerdraad mede, om de 
wiep stijver te maken eu tien weerstand te vergrooten. 
Het zinkstok zelf verliest daardoor wel in buig
zaamheid, maar Ae zanderige bodem der Lovenri-
vieren heeft geene steile bellingen, zoodal hel minder 
buigzame voor tie richtige plaatsing van bet stuk op 
den bodem geen overwegend bezwaar geeft. Ook het 
verslagen want, dat tie kruizen van onder- en 
Irovenroosterwerk verbindt, zou door stroppen van 
dergelijk ijzerdraad vervangen moeten worden; al 
is het verslagen want sterk genoeg om niet te bre
ken, het is in ieder geval toch zeer rekbaar eu bij 
ijzerdraad beeft men dit nadeel niet. 

Uij de zinking komt het erop uau, het stuk zoo
veel mogelijk ballusl te geven, vóórdat het naar tien 
grond gaat. Het ballasten iu het midden der opjier-
vlakte van het stuk wordt beperkt tloor degelegen* 
beid, die opengehouden moet wonlen om het werk
volk te vrijwaren voor het gevaar om te water te 
geraken of te drijven met. de richters, waarop zij 
! - ( " ' i i . Om hei volk inslaat te stellen het middel
deel sterker te belasten, zou tloor daartoe aan het 
roosterwerk ie bevestigen ijzeren kousen, in de lengte 
en over het midden van het stuk, eeu rij ledige va
ten of tonnen doorgescheenl moeten worden. Stelt 
men zich een ledig vat voor, waaraan in het mid-
den van de lengte eeu kram of oog, dun kan het 
eene eind van een lijn aan die kram bevestigd en 
liet andere tloor voornoemde kous gescheerd wonlen. 
De lijn zelve wordt, dwars over het stuk heen, aan 
eeu tier bal last schepen vastgezet, evenals de gewone 
ziuklijiieu. 

Door het drijf vermogen der tonnen, kan het stuk 
meer bebailast wonlen dan anders het geval is, en 
bij het sein tot zinken, woitlen de zinklijnengevierd 
en de einden van tie toiitouweu aan boord geheid 
losgegooid. Dc tonnen met lijnen wonlen opgevischt 
Sn Linn ion later bij wn volgend Stuk denzeltilen dienst 
bewijzen. 

Om voor de mogelijkheid van het bezwijken der 
proppen bestand te z i jn , verdient het aanbeveling 
" i u , zoodra het stuk gemeerd in de raai ligt en de 
trossen gesprenkeld zijn, achter de proppen een open 
yteren ring met oog door deu tros te -teken, aan 

eeu daartoe aau het onderroosterwerk bevestigd ijzer
draad verbonden. Springt de prop, dan houdt de 
ring tien tros en er is wel een middel te bedenken 
om onder water, zonder deu tros t»> beschadigen, 
de sprenkeltouwljes door te snijden, waarna de tros 
door den ijzeren ring van bovenaf kan wonlen door
geregen. 

Zierikzee, Juni 1880. 
j. a. [.UuTEN. 

DE S T A A T E N D E SPOOR W E G R E M M E N . 
Dc °.8eu Mei j l . heeft het Britsche Hoogerhuis 

eu deu l e u Juni het Lagerhuis zijne aandacht ge
wijd aan het vraagstuk der aaneengeschakelde spoor-
wegreinineii. liet lliireau vau Koophandel heeft dan 
ook den lOen weder een circulaire aan tie spoor
wegmaatschappijen uitgevaardigd , waarin tlit lichaam 
haar verzoekt, vóór ultimo Juli van tlit jaar op te 
geven, of zij zich verbinden willen , de passagiers-
treinen te voorzien van eeu tier in de wet van 1878 
ter proefneming aanbevolen remmen, tlenoemtl Bu
reau dreigde weder met een wetsontwerp, ingeval 
van nalatigheid Den volgenden dag wijdde de Times 
een hoofdartikel aan dit gewichtig onderwerp, en 
zeide daarin o. a . : "liet voornaamste besluit, tlat u i l 
tie reeds ojieiihaar gemaakte verslagen valt te trek
ken, i s , dat het tijdstip aangebroken mag heeten, 
waarop het Bureau van Koophandel naar de macht 
moet streven, die het nootlig heeft om aan zijn 
eischen kracht bij te zetten, en dit besluit wordt 
niet onduidelijk te kennen gegeven in tie nieuwe 
circulaire van dit lichaam. Het is buiten twijfel, 
dat men van de maatschappijen geen samenwerking 
kau verwachten voor een en hetzelfde stelsel. De 
thans heerschende wet, die een poging was om een 
zedelijken druk uit le oefenen door de maatschap
pijen te dwingen verslag te geven van baar eigen 
tekortkomingen, is een erkende misslag geweest, 
eu het l'arlemeut zou nu zeer wel de macht van 
bet Bureau van Koophandel kunnen uitbreiden en 
het jnstaatStoUen meer beslissend op te treilen. Nie
mand zal van die instelling verlangen een btjzonde-
ren vorm van rem in te voeren, maar de tijil schijnt 
te zijn gekomen, waarop eenige bepaalde eischen, 
de goedgekeurde uitkomst van proefneming en onder
vinding, door de Wetgevende Macht kunnen worden 
gesteld. 

Het is blijkbaar dc meening van het Bureau van 
Koophandel, dat de zaak thans zoover gevordenl is, 
dal bet niet langer mogelijk is bet vraagstuk der 
aaneengeschakelde remmen als een open vraagstuk 
te beschouwen, liet vermogen van eeu aaneenge
schakelde!) zelfwerkende!] rem, geplaatst onder het 
toezicht van een machinist, is bij herhaling geble
ken, en het feit, tlat vele locomotieven en rijtuigen 
reeds van zulk een toestel voorzien wenlen, is op 
zich zelf een bewijs van een overtuiging, die lang
zamerhand bij de s[MJorweguiaatscliappijen, ondanks 
haar zelven, veldwint. tieen degelijke lietooggrotnl 
tegen het nut, om niet te zeggen tie noodzakelijk
heid, van zulk een werktuig in tien togen woordigen 
toestand van het sjtoor weg vervoer wenl ooit, zoover 
wij welen, aangevoerd, zoo wij de pleidooien over 
de kosten en tie vci-schcidcn|icid der uitvindingen uit
zonderen. 

Maar het bezwaar tier kosten mag niet gesteld 
wonlen tegenover de verzekering van de openbare 
veiligheid, en bet pleidooi zou met evenveel klam 
kunnen worden gevoerd tegen het blokstelsel eu 
andere verbeteringen iu de seinen. Wat de verschei
denheid der uitvinding betreft, wij zouden nooit 
vooruitSChryden , zoo elke vooruitgang werd tegen
gehouden totdat een volmaakt werktuig ware uitge
dacht. Als het Bureau vun Koophandel met de macht 
werd bekleed den eiseh te stellen, tlat elke passa-
gierstrein worde voorzien van remmen, die aan ze
kere l ld voorwaarden voldoen, was tic eerste stap 
ui tie richting van eenvormigheid en doeltretlciidhcid 
gedaan. Hei zou spoedig noodig bujken voor maat-
schappijen, tlie naburige lijnen bezitten, zich te ver
staan omtrent een gemeenschappehjken rem-vonn, 
EOOdal teu laatst»* »|e beste, meest volkomeiie uit
vinding de overhand zou verkrijgen tloor een soort 
vau nuluiirkcus, eu het Bureau van Koophandel zou 
tic ondankbare taak niet op zich behoeven te laden 
een keuze te doen tusschen mededingende uitvinders 
eu bun stelsels. Het is natuurlijk niet nootlig, tlat 
zulk een voorziening, als wij voorstellen, dadelijk 
algemeen wurdt geeischt, maar wij zien geene 
reden, waarom niet aan elke s|k>onvegmaatschappij 
de verplichting zou worden opgelegd, jaarlijks zeker 
gedeelte van haar rollend materieel te voorzien van 
eeu rem volgens eenig goed bevuilden stelsel. Langs 
dezen weg zou het gebruik vau een auiieeugesc.hu-
keitlen rem, die werkelijk doel ti-eft eu auu de 
eischen van het Bureau van Koophandel beantwoordt, 
trapsgewijze algemeen worden, terwijl het gemeen* 
schappeiyit belang der spoorwegmaatschappijen haar 
tevens zou doen streven naar hut vaststellen van prac
tise lie eenvormigheid. 

Het is niet ongewoon, tegen woon lig rijtuigen te 
zien, vooralen van twee vertdUUende vormen van den 

aaneengeschakeltlen rem voor het gebruik op de ver
schillende lijnen, waarvoor zij bestemd zi jn: maar 
het is bijna even gewoon beide deze vormen nutte
loos gemaakt te zien, omdat het bedoelde voertuig 
R W i gehaakt aan een trein, welks andere rijtuigen 
in het geheel geen rem hebben. Zttlk een schouw-
spcl bewijst de koppigheid der maatschappijen, de 
machteloosheid der Uitvoerende Macht en de onvei
ligheid van bet reizend publiek. Het vraagstuk kan 
niet blijven staan op het punt, waar het nu is. De 
maatschappijen hebben door haar achteloosheid zich 
zelven veroordeeld tot onderwerping aan legeerings-
tlwang." X . 

Berichten en mededeelingen. 

B I N N E N L A N I). 
's-Gravenhage. Voor den dienst van den Wa

terstaat en 's Lands Burgerlijke Openbare Werken 
iu Nederlandsch-Indië zijn benoodigd zes practisoh 
ervaren opzichters klasse, beneden den leeftijd van 
een en dertig jaren. 

Nederlanders van geboorte of door naturalisatie, 
die genegen zijn mede te dingen om als opzichter 
He klasse aau 's Lands dienst iu Nederlandsch-Indië 
le wonlen verbonden, k ien zich tot ultimo Juli 
1880, bij gezegeld request, tot het Departement van 
Koloniën wenden, onder overlegging van: 

a. bewijs van zedelijk gedrag, af te geven door 
Burgemeester en Wethouders der gemeente hunner 
inwoning; b een door den Commissaris des Konings 
afgegeven n-riilicuut van voldoening aan de wet op 
il»- nationale milit ie; en e. bewijzen van practische 
bekwaamheid, l iet programma van het examen, 
dal in Augustus zal worden gehouden, is opgenomen 
iu de Staatscourant N " . 150. 

liij gelijke geschiktheid wordt tie voorkeur gegeven 
aau ongehouden. 

ln hun request behooren de randidsten op tegeven 
voer welke nota van bekwaamheid zij het bedoeld 
examen verlangen af te leggen. Zij die in aanmer
king komen voor opzichter .'Je klasse zullen genieten 
een traktement van/1150 'smaands. B\jtevordering 
tot oplichter 2e klasse en tot opzichter l e klasse 
wordt toegekend een traktement res[»ectievelijk van 
f 200 en / '250 'smaands. De TOurdeelenverbonden 
aan de uitzending van hier, om te worden benoemd 
tot optichter 3e klasse, bestaan iu : 1", eeu voorloopig 
traktement van f AO 'smaands, ingaande met den 
dag van inscheping voor de reis naar Batavia, waarop 
voor het vertrek een voorschot van twee maanden 
wordt uitgekeerd; 2". eene gratificatie voor uitrus
t i ng , ten bedrage van f 50(1; en 3". overtocht naar 
Batavia als goiivernemeiits-passagier der eerste klasse. 

— Door deu Minister van Waterstaat, Handelen 
Nijverheid is tie Rijksopziener 2e klasse bij tie spoor
wegdiensten W . P. Verbeek ontheven vau het dage
lijksch toezicht op tien dienst der spoorwegen Zwa
luwe—Zevenbergen en Rosendaal— Breda. Voorts 
is tl»; Ryksopziener 1e klasse .). S. A. Noordendorp 
ontheven van dat toezicht op bet gedeelte Moerdijk— 
Zevenbergen van tien sjtoorweg Moerdijk -Belgische 
grenzen, en belast met hei toezicht op deu dienst 
tier spoorwegen Zwaluwe—Zevenbergen en Rosen
daal -Breda. 

— De heer P . J . II. Cuypers, bouwmeester van 
bei nieuwe Rijksmuseum te Amsterdam, is doorden 
Minister van Biunenlaiidsche Zaken gemachtigd lot 
het openen van een wedstrijd voor de uitvoering der 
decoratieve beeldhouwwerken. 

De mededingers zullen bun schetsen of modellen 
vóór 1 October a. s. moeten inzenden bij deu beer 
Cuypers, bij wien tevens alle ge wensehte inlichtingen 
verkrijgbaar zijn. De Staatscourant deelt nattere 
büsonderheden mede. 

Amsterdam. Door den civiel-iugenieur C . Jop
s ta alhier is vergunning gevraagd vooi' ren stoomtram 
(smalspoor) van Amsterdam (Centraalstation), lang? 
Broeken-Waterland en Monnikendam naar Edam, met 
een zijtak naar l'urmerendc. 

-Omtrent de belangrijk»1 Raadsvoordracht, door 
Burgemeester eu Wethouders ontworpen in zake de 
ver-cbillende aanvragen om conctissie voor aanleg en 
exploitatie vau telephonisehe verbindingen in de stad, 
kan worden medegedeeld , tlat een ondersoek, tloor 
den Directeur van Openbare Werken te Darijs en 
Lenden ingesteld omtrent de aldaar verkregen resul
taten met telephooii-hiriehlingeu, het nut daarvan 
iu eene handelsstad hooggeschat moet wonlen; tlat 
de vergunning aan niet meer dan één persoon of 
maatschap moet verleend wonlen, tiaar slechts tie 
gealrüiineenlen bij dezelfde Maatschappij met elkaar 
kunnen spreken eu het bestaan van vei-schilleude 
maatschappen vermeerdering van het abonnement ten 
gevolge hebben moet, terwijl ten slotte de meest 
volkomen toestellen duidelijk zijn aangewezen. 

Burgemeester en Wethouders stellen dus aan den 
Ra:id voor slechts aan ééne onderneming, met uit
sluiting van andere, concessie te verleeneu. Tegenover 
dit monopolie voor 15 Jaar to verleunen, stellen zij 

echter een contract met dc gemeente voor, waarbij 
deze zich de voorwaarden bedingt: dat de uitvoering 
der werken, zoo wat uitvoering, aanleg, tijd, kosten 
en voorzorgen tot instandhouding betreft, geheel ter 
beslissing en goedkcunng blijven van het Gemeente
bestuur; dat voor tie kosten bij dc gemeente een 
borgtocht van f 10,0(111 gestort worde; dat vooreen 
abonnement met inbegrip van bediening, leveringen 
onderhoud van alle daartoe noodige toestellen, niet 
meer dan f i\H per jaar mag gevergd worden. De 
gemeente zal om dc 5 jaar het recht hebben dien 
[«•ijs te verlagen iu verhouding tot de laagste prijzen 
te Darijs, Londen en New-York. Venier zal de 
gemeentelijke administratie kosteloos worden bediend, 
zal een jaar na toekenning der concessie een cen
traalbureau moeten geopend »'ii in exploitatie gebracht 
zijn en dc gemeente, na afloop of bij intrekking 
der vergunning, het recht hebben alle verbindingen 
en toestellen der Maatschappij te naasten tegen een 
prijs, te be|ialen tloor scheidsrechters, door de A m -
sterdutnsche Rechtbank te benoemen. 

De concessionaris zal daarvoor aan de gemeente 
2 l / j pet. van de bruto ontvangsten jaarlijks vóór den 
• t l Mei hebben te voldoen. 

De bij inschrijving door de vier gegadigden aan
geboden voorwaarden luiden aldus: 
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De inschrijving van laatstgenoemde bevat de ver

klaring, tlat tie uitvoering zal worden opgedragen 
aan eene Nederlandsche Maatschappij, waartoe reeds 
de noodige maatregelen met Nederlandsche lirma's 
zijn genomen. 

Bij het vergelijken der bovenbedoelde inschrijvin
gen valt aanstonds in het oog, dat die van de Bell 
Company voor hen, die langs telophonischeii weg 
wenschen verbonden te worden, tb; minst kostbare 
is en voor de gemeente de grootste baten biedt. 

De toezegging dezer Compagnie, tlat eeue Neder
landsche Maatschappij tie onderneming zal drijven, 
maakt tleze inschrijving even aannemelijk als tlie der 
andere inschrijvers, terwijl, wat ervaring', zoowel op 
het gebied tier exploitatie als op tlat der techniek 
betreft, aan deze Maatschappij, «lie in Amerika zoo
wel als in Engeland vele coneassièn verwierf, tien 
voorrang verzekert. 

Iu het belang der gebruikers eu van tlat tier ge
meente stellen Burgemeester en Wethouders dus voor, 
op de aangegeven voorwaarden tie concessie te ver* 
leenen aan de International Bcll-Tetcphoii-Coinpanv. 

Amsterdam. Tot commies-redacteur aau de 
afdeeling Publieke Werken is benoemd de heer T. J . 
Lugt , ingenieur alhier, 't Is een verblijdend ver
schijnsel, dat nien inde hoofdstad als beginsel sclajnt 
aangenomen te hebben eene dergelijke In-trekking 
aau een ingenieur op te dragen. 

— In ons nommer van 15 Mei j l . werd melding 
gemaakt vau de buitengewone prijsvraag, door de 
Vereeniging »Arcbi tecturaet Annatia'' bij gelegenheid 
tier viering van haar zilveren leest uitgeschreven. 
Volgens het programma zou aan tien vervaardiger 
van het tie bekroning waardig gekeurd ontwerp een 
eervol getuigschrift niet e»'ii premie van minstens / '50 
wonlen toegekend, maar hierin is eene belangrijke 
verandering gekomen. De feestcommissie heeft, iu 
overleg met hut Bestuur, de beloouing op / ' 100 vast
gesteld en eene premie van f 25 uitgeloofd voorliet 
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ontwerp, .lat na liet bekroonde zal geacht worden 
de meeste verdiensten te bezitten. 

Zwolle. De Gemeenteraad beeft besloten tot bet 
bouwen van een gemeentelijk ziekenhuis op de Bs> 
gijneweide, naast de Rijks-hoogere burgerschool. De 
raming voor den bouw is ruim f 71,000 cn voor het 
meubilair ƒ 1 2 . 0 0 0 . 

Apeldoorn. In de op 3 Juli alhier gehouden 
algemeene vergadering vau inschrijvers in het maat
schappelijk kapitaal der ontworpen Locaals|iootweg-
maausehappij vei-schenen 82 inschrijvers, vertegenwoor-
digende met verschillende volmachten 434 stemmen. 

De heer mr. H. It. van Marle , burgemeester van 
Deventer, o|iende met een kort inleidend woord de 
vergadering, waarna de heer II. C . van der Houven 
van Oordt, voorzitter van het comi té , in eene uit
gewerkte rede de geschiedenis van het Yeluwsch 
Locaal-spoorwegcoluité schetste. Hij wees erop, 
hoe nu anderhalf jaar geleden de eerste pogingen 
waren in het werk gesteld, om ook in deze streken 
versnelde middelen van vervoer in het leven tc 
roepen; hoe deze pogingen steeds meer en meer 
bijval hadden gevonden en tot de voorloopige aan
vraag en verkrijging van concessie hadden geleid, 
en hoe thans de deelneming in het luaatschapiH'lijk 
kapitaal van dien aard was, dat meer afdoende 
maatregelen moesten worden genomen. Nadat spre
ker eenige opmerkingen ten beste had gegeven over 
het verschil tusschen tramway en locaalspoorweg 
en over de levensvatbaarheid van laatstgenoemden. 
waaraan door velen nog altijd getwijfeld wordt, 
terwijl het buitenland met duizenden kilometer hel 
bewijs dier vatbaarheid leverde, deelde hij een be
sluit mede, dat gisteren door den Gemeenteraad van 
Apeldoorn was genomen, en waarin behalve de 
/ 25 ,000, toegezegd voor de lijnen Apeldoorn— 
Hattem, A|ic1doorn—Almeloo, ook ƒ 25,000 wordt 
toegestaan voor de lijn A|>eliloorn—Dieren, terwijl 
staande de vergadering het bericht was ontvangen, 
dat de Duitsche Regeering, hij everitueelen aanleg 
van de lijn Almeloo— Noordhoin, 20 pet. der be-
grootingsknsten voor hare rekening nam. Na over 
verschillende technische bezwaren en over het losla
ten der lijn A|M>Idoorn -Wageningen gesproken te 
hebben, eindigde spreker zijne m i e , en wenl door 
het comité aan de inschrijvers voorgesteld om de 
lijnen Apeldoorn—Hattem , A|»>liloorn —Almelo., en 
Apeldoorn—Dieren als één geheel, en niet, zooals 
vroeger, in sectién aan te nemen. 

Naar aanleiding vau dit voorstel nam de I r 
Nahuys, burgemeester van Zwolle, het woord, en 
deelde mede, dat de Raad der gemeente Zwolle 
indertijd ƒ 5 0 . 0 0 0 had toegezegd in het maatschap
pelijk kapitaal en f 150,000 subsidie, evenwel onder 
verband van overbrugging van den Usel tegelijk 
geschikt voor gewoon verkeer, en dat de Raad die 
sommen geheel-en-al van die voorwaarde af hankelijk 
stelde. De heer Van Ooidt merkte op. dat de 
kosten van overbrugging van dien aard waren, dat 
de som, door Zwolle aangelxxlen, vee! te laag was, 
en men dus vooi-shands voorstelde de lijn Hattem— 
Apeldoorn, daarom de doortrekking van de lijn naar 
Zwolle nog niet geheel terzijde -stellende. Ook de 
heer Mos sprak nog naar aanleiding van die over
brugging en bet belang, dat Hattem daarbij beeft. 

Namens den Gemeenteraad van Deventer verklaarde 
de heer Ankersmit, dat men hier voor een onvoor
ziene omstandigheid stond; hem was opgedragen 
o m , wanneer bet comité de lijn A|>eldoorn—Alme
loo tot een geheel bracht met Apeldoorn—Hattem, 
dan toch de inschrijving zijner gemeente te hand
haven. Hij vertrouwde evenwel dat de bijvoeging 
van Apeldoorn—Dieren, wanneer ook die maar iu 
een geheel met de andere lijnen voorkwam, voor 
den Raad van Deventer geen beswaar zou zijn. Ook 
de secretaris van bet plaatselijk comité te Deventer 
verklaarde, dat hij redenen had om te mogen ver
trouwen dat, wanneer de Raad geen liezwaar maakte, 
ook de Deventer inschrijvers hunne inschrijvingen 
zouden gestand doen. 

Vervolgens werd met algemeene stemmen bet 
door het comité voorgestelde aangenomen; alleen 
Kampen stemde tegen. Daarna kwamen eenige 
wijzigingen in de statuten ter sprake en werd het 
maatschappelijk kapitaal volgens de statuten op 

/ 800.0UU gebracht. 
Met toejuiching wenl op voorstel van het comité 

tot secretaris der Maa'schappij benoemd de heer J . II. 
Neiszeu, die gedurende bijna twaalf maanden het 
comité als secretarie terzijde heeft gestaan. 

Vervolgens werden tot commissarissen gekozen de 
heeren: Mr . A . J. Duymser van Twist , te Diepen
veen; M r . II. R. van Marie, te Deventer, D. Has 
Backer, te Apeldoorn; W . C . Th . van Nahuys, te 
Zwolle; J . C. Maaldtink, te Deventer; 11. A . Ser-
vatius, te Terwolde; W . G. Boele, te Heeide; Mr. 
J. A . van Hasselt, te Apeldoorn; G. II. ter Hoot 
S l l z n . , te Rijssen; Jhr. W . A . van der Pelts, te 
Assen; C. J . L . Mos, te Hattem; Mr. C. Weerts, 
te Epe; E . Vas Visser, te Heerde; M . Wont, te 
Amersfoort; H . C. van der Houven van Ooi-.lt, le 
Apeldoorn, cu Berne, te Eerbeek; terwijl voor nog 
twee commissarissen herstemming moet plaats hebben. 

Boekaankondiging. 
Onder de goede en goedkoojie tijdschriften voor 

kunst behoort Le Ifusêe artittique et littéraire 
( '«jaars 52 nummers ad 30 centimes), liet bevat, 
behalve tal van houtsneden, ook onderscheidene op
stellen. De aflevering van 10 Juni j l . behelst een 
levensschets van den rechtschajien beeldhouwer Fal
conet, the het ruiters tandheel.! vau Heter de Groote 
heeft vervaardigd. Falconet bleet steeds eenvoudig. 

De Tsarin Katharina sprak hem aan: »Uw Hoog
geborene." 

• Die t i tel" , antwoordde hi j , inkomt mij ten volle 
toe, want ik ben geboren op een zolder''. 

Terwijl kunstkenners en kunstenaars hem eenstem
mig lof toezwaaiden voor zijn Milan vun K-otona, 
zeide hi j : >llet hoofd van mijn Miluu deugt niets, 
het is onedel, want ik heb het gemaakt naar het 
mijne". 

De bouwmeesters, tlie dikwerf klagen over de 
domme eischen cn de ondankbaarheid der bouwheeren, 
kunnen zich troosten inet het lot. van Falconet. Ka
tharina gelastte zekeren Ik-tzky, een van die Heden, 
die men steeds aan autocratische hoven vindt, in 
Europa een man te zoeken, die instaat was het ver
laagde gedenk teeken ter cere van Peter I te ver
vaardigen. De Fran-chc gezant te Parijs hood Fal
conet 300,000 li vree aan, maar kon hem niet bewe
gen meer dan 200.000 aan te nemen. Diderot, Fal
conet's vriend, schreef vol geestdrift naar St. Peters-
hurg, om den heer Retzky de edele belangloosheid 
van Falconet te doen gevoelen, die zijn voonleelige 
betrekkingen en zijn bestellingen liet varen om een 
meesterstuk uit te roeren. Wat beloofde lit persi-
nagc? Men weet het niet. maar zooveel is zeker, 
dat al de verdrietelijkheden, die den beeldhouwer 
vervolgden, zijn werk waren. 

Retzky had zijn invloed te danken aan de zeer on
dergeschikte r o l , die hij gespeeld had iu de samen
zwering, welke Katharina, op bet lijk van haren 
armen gemaal, den troon had doen bestijgen, en «Ie 
Tsarin bad dezen «ouden zotskap", gelijk zij hem 
noemde, ruimschoots betaald doorhem te benoemen 
tot bestuurder van de schoone kunsten, bestsjnrrier 
van het vondelingengesticht, van het instituut voor 
meisjes, van het radettenkorps. van de weduwerkas 
bovendien was hij bewaker van de ju woelen zijner 
meesteres en haar voorlezer, in één woord, wit men 
aan het. Hof noemt: un colosse de faveur. 

Toen Falconet aankwam, vond hij Betzk; i n h e i 
volle genot van zijn zegepraal. Hij had het programma 
opgemaakt, tlat hij deu kunstenaar dacht op te drin
gen. Het was waarlijk een curieus stuk. De fac
totum zeide daarin bv.: Peter I zal worden voor-
gesteld «kijkende met het rechteroog naar de Ad
miraliteit, naar tie stad aan deu linkeroever dei-
rivier, naar de keizerlijke pakuten; hetzelfde oog 
openende en het uitstrekkende over het uitgebreide 
R i j k , dat hij heeft ontvangen van zijn vadei-cn: met 
het linkeroog ziende naar een ander gedeelte ziner 
scheppingen, tevens deu blik slaande op Finland, 
Iiigeriuaiiland en Karclie". 

Tegenover dit zonderling gegeven zeide Falcmet 
aanvankelijk niets, maar later antwoordde hij in een 
vlugschrift: »Deze maaier van kijken heelt, zoover 
ik weet, nog nergens liestaan dan in de volksuit
drukking: hij heeft zijn ééne oog in het veld cn 
het andere in de stad, hij kijkt naar den kant van 
Champagne om te zien. of Picanlie in brand staat". 

In den beginne was Katharina verrukt; zij schiep 
behagen in Falconet, l>ez.x:[it hein in zijn werkplaats, 
keuvelde met hem over Parijs, het onderwerp, dal 
haar eeuwig bezighield, en schreef aan meviouw 
Geolfrin: sDe beer Diderot heeft mij een aaiivdnst 
bezorgd in een man , die, gelooi ik , zijn weerga niet 
heeft: het is Falconet". Het zijn dc dagen van de 
lente der vriendschap. Voor Betzky is de ruggegraat 
van den beeld bouwer niet buigzaam genoeg. Hi, had 

hooren epreken van het paard vau Marcus Aurelius, 
dat doorging voor een schoonheid onder de gefcesld-
houwde paarden. Het paard van Marcus Aurelius, 
daar stond hij op, hij dweepte er mee, maar Fal
conet, die niet op zijn mond gevallen was, antwoordde: 

«Het ptuird van Marcus Aurelius juiste voor Marcus 
Aurelius, en het standbeeld van een ander moet 
passen voor een ander". Katharina was geheel van 
dit gevoelen en schreef aan den kunstenaar: »Laat 
het i»iard van Marcus Aurelius en de slechte rede-
neeringen van lieden, die er niets van begrijpen, 
voor hetgeen zij zi jn; gij zult 1 deidmaal heter 
doen door uw koppigheid te volgen; vergeef mij het 
woord, ik bedoel er niets kwaads mee. Het rechter
oog en het linkeroog van Peter «ie Groote hebben 
mij hartelijk doen lachen ; dat gaat alle ezelachtig
heid te boven". 

Toen begonnen van de zijde van Retzky de pla
gerijen ; hij verkleinde zijn tegenstander iu de oogen 
der Keizerin, eu eindigde met hem alle welwillend
heid te doen verliezen. In 1773 was de breuk 
volkomen. 

In 1777 was het meesterstuk vnltwid, een der 
schoonste in zijn soort, die Europa bezit, zoo men 
enkele der Italiaanse!»- lienaissanrc uitzondert. Fal
conet schreef met bescheiden lierheid aan Katharina : 

sNeVTOUW, ik smeek u . wel een blik te willen 
werpen op mijn arbeid, en ik durf hojieti dat Uwe 
Majesteit niet zal weigeren in mijn atelier de vrucht 
van twaalf jaren werkzaamheid le komen zien". 

De Keizerin kwam niet. Toch had zij te veel 
kunstgevoel om niet het kostelijke van de gifl te 
gevoelen, die tic kunstenaar aan Rusland geschonken 
had, en om niet getrollen te zijn door den edelen 
eenvoud van deze woorden, gegrift op de rots, die 
het ros van den «Tsaar-reus'* liestijgt: »Aun l'vter 
de Eerste, Katharina de Tweede". 

Falconet, diep gegriefd, verliet Rusland. Later 
zond men hem een gedenkpenning en Retzky werd 
grootkruis van de Wlailiinir-onle. 

Men spreekt veel van de ondankbaarheid van hei 
volk; wal te zeggen van die vau Katharina.' 

Het bovenstaande moge opwekken tot kennis
making met het weekblad. He nilacteur heeft be
loofd veel te zullen geven uit de nalatenschap van 
Viollet-le-Duc. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 
Maandag. SS Jllll . 

Breda, le 8 uren. in He Druif op do Havermarkt: bet 
bouwen van 2 hoerenhuizen op een terrein nabij de voor
malige (liimekenjioort aldaar, ltd. hij den architect J. 
A. Oou.es. 

flijkrrk (field), te |(l uren. door den dijksteel van den 
polder Arkeiul i , iu De Roskam: de levering van circa 
35 last grove harde Vechtsche puin. 

Ileiri, te 12 uren. door deu directeur van 's Rijks 
cciitraal-magazijn van militaire kl ling enz.: het wijzigen 
vaa 3871 ransels vau waterdichte stol', uaar het bestaand 
model tan kalfsvel, in 3 iieiv.: 2 pore, van 1300 stuks eu 
1 perc. van 1271 stuks 

Leiden, le 12 uren. door burg. en weth.: het dempen 
• Ier liiiiueiivesigracht langs bet Plantsoen, en van de 
lieerograihl. met rioleeriug en uan behoorende werken. 

Hard rei lit, te 12 uren, np het raadhuis: het verrich
ten vat tiige reinigings- en stukadoorwerken iu eenige 
schoolgids ui Well der gemeente. 

Mampen. te 1 uur. door hel gemeentebestuur: lo. het 
bouwen eener knechts woning met directiekamer en het 

vergrooten van den paardenstal np do mest plaats te lirnn-
ucpe: ia, het wilton en schoo aken van de schoolge
bouwen en het verrichten van eenige verfwerken enz.: 
So. hel maken vat Ilige k l i nke r bestratingen, iu 4 perc.: 
4<i. het ophoogen vai. een gedeelte van het I kikkers-
laantje; 5a het verin «gen van enkele dijkvakken op de 
Mandjes waan 1 en de kade nabij 't lïrarhorsterveer. 

Vlld.lrlbiirg te | l ureu. door burg. eu weth.: het 
aanhoogen van een gedeelte van de voormalige oude haven 
bij de tegenwoordige begraafplaats niet uit te graven 
grond: het aanleggen van eene afvoenhiikerhuis. enz. 

/a l t -Hummel te 2 uren. door buig, en weth.: |<>. bet 
leveren van ai» gegalvaniseerd-ijzeren emmers, 26 idem 
deksels eu 26 idem trechters, voor hel tonnenstelsel; 2n. 
hot veranderen van 25 privaten iu gemeen tegelmu wen, 
het ruimen, schoonmaken en dichten van privaat put ten, 
en Int maken van oen afdak aan de p-trolouinloods. Inl, 
hij den gemeenleaichilect. 

Xleuwalda. te 3 uren. door het besluur van het wa
terschap Oldatnbt. bij V II Kuiper: lo. het makeu vau 
« t i paar nieuwe v U-ddeurcu iu de kleine sluis te Ter-
mtmtenujl; to. idem van eeu paar nieuwe deuren tu het 
bovenslot van bol S. hcomdorvcrlaat. bet herstellen van 
het verlaat eu daarachter liggend keefSChut; Sa hol her
stellen vau de brug iu den Z waag weg over het Hond-hal-
sterinaar: 4-., het baggeren va u gedeelte vau het 
nieuwe kanaal. 

t )ad-Beier land, te 5 meu. door de polderbesturen van 
Oud-lteierland c. a.. Nieiivv-lieiertund en Nietiw-Piershil, 
in De Oude Hoorn: de levering van 2600 III.. Ruhr-
iiracl.inoknleu. van minstens H2 KO. per III... iu lle kolen-
bergplaats te Oud-Beierland, on 1800 Hl., iu de kolen-
liergpla.its van hel stoomgemaal te Nieuw-Beierland, 

Iduaed 's avonds 6 uren. ton gein. tehilize: bet op
rui fer Tjapketil over de Adiiai.ler-L.-nf. en het daar
voor .in de plaats bouwen van eene vaste linig. 

hooit ekerhe l/ee|. I. dool' burg. en Welh . : het leveren 
en plaatsen van eeu go-meed-ijzeren hekwerk met gegoten-
Ijzeren kolommen, waurtussvhen 2 hoofdingangen. 

Ilins.l..^.. | S Juli. 
Korlnrhi-in, te 10 ureu. op het bureau der genie: het 

bouweu van een wachthuis bij de woningen van gehuw
den, aldaar. Haming /:)250. 

Zullen, te 11 mvii. in het Café llellevue: de hnuw 
va ue hoiitl.H>.|s. lui. bij deu architect D. Linen. 

« r h e t e n l n i t e i i . te 12 uren. door den kerkeruad der 
tbr. Gcrefoim. ge nte. iu ij.- kerk. II aad-lag al
daar : het houwen eener kerk. kerke kamer eu kosters-
woning, op een terrein gelegen bij de kerk. 

Alkmaar, te 12 uren. door het gemeentebestuur: het 
vernieuwen van de leggers, dekken ou leuningen vau de 
Hoornbrug bij de Zes-Wielen. 

VIlHMlngen. te 12 ureu: twee vau de zes te I MUI won 
woonhuizen aan don koningsweg, buiten de voormalige 
Ramiiiekeuspoort. aldaar, liestek ligt in het Hotel de 
Commerce. 

Neuzen, te :t uren. door het bestuur der waterkeering 
van den cal. polder Nienwe-Neuzen, in het Nederlandsen 
Logement: het maken van werken tot verdediging van 
dei ver van don gen. polder. 

H e i n . te 3 uren. hij I». van den Arend: het bouwen 
vau eene branderij en' het leveren vau alle materialen 
daartoe hennodigd. "aan de I luiten wa telend. Iul. hij den 
architect l l . 0. Waanden, te Delft. 

Hou • ri te 7 uren. door regenten van St.-Pietershof, in 
het gewone lokaal: het verrichten vu nigc herstellin
gen en vernieuwingen aau en iu St.-Pietershof. t het 

lerl I vau hel geheele gebouw, eindigende lllll 
Mei l - l 

Kei terdam, in hel Timmerhuis: de levering van 
600.0(H) getrokken Waalkhnkces. 

Wsesttéag, 14 Juli. 
'••Hage. (e II uren. door het minis ter ie van water

staat enz., de uatdxiuw van het outhrek le gedeelte van 
hel nieuwe <h'|.urtcuiciil vau justitie, ter plaatse van het 
nog bestaande jiistitiegehmiw. Hunting }'241.000. 

Maarden, t o l l uren. in de kazerne Oud-Molen: het 
maken van een verdedigingswerk hij Maarsev.vn, (Her-
besteding,) 

S)nderdendam, te 11 ui-en, in het waterschapshuis 
vau Hiiusitigoo: het ojigruveu van bot l'ithuizeriu Ister-
maar. lang 7454 M. Iul. hij den deskundige H. Wind. 
te Diidei.leuilam. 

Leeuw arden te 12 uren. teil getneetitebuize: het 
verrichten van eenige verfwerken aan het gebouw, inge
richt voor beurs en botorwaag. 

Zwolle te I uur. door burg. en weth.: het bouweu 
van eene knlenlonds met hijhrhonivude werkzaamheden, 
ten dienste der gasfabriek. Iul. bij don gcuicetitcurchitect. 
Aauw. 12 Juli. te 10 ureu. 

Vilmrï . ' i i , le 1 uur. door de commissie voor deu uit
leg dor stad: het begrinteii van wegen en trottoirs. 

Lelden, te 2 uren, door deu architect W. I'. van der 
Ileydeti: het amoveeren vau 2 perceelen en hel I mmven 
vai n magazijn. Aanw. 12 Juli. te 10 ureu. 

Heerrwaardrn, te 2 ureu. door het gcuiccutcliostuur: 
het bouwen van eeu school en ouderwijzers won ing. met 
bijlevering van materialen en school) nou Inden. Inl. bij 
den atvhit.-ct A. M. A. Gulden, teZall-Boni I. (Herbest.l 

Annen , te 4 uren. bij l l . Jacobs, aan den Drink: het 
doen van lei-, heidom- veiiiinmeringeu, stukadoor-, 
verf- en bebangw rkou. aan zijn huis. 

Ilanrierdwjc . IA Juli. 
lti.imsd.Mtk. le l l ureu. door kerkvoogd. n nota

bel er Hen. ge en te: het bouwei r nieuwe kerk 
te RaamsdonksviM-r. Inl. luj don bouwkundige 1'. van Seters, 
te Geertruidenherg. Aanw. :t dagen voor de besteding, 
vau 10— | uur. Dili, inzonden |6 Juli bij don presi.lent-
keikvoog.1. 

- Il.i-i I. , te 12 uren. door het keiklwsluur der cathe-
draal jiarorhie van St.-Jan. in de Plaats Kovaal: het bou
wen van eeu kapel, waaronder kelder, oji de H. K. Iie-
graafplaats van s-lfc^lj. | N I hij den architect L. C. 
Hezen mans. 

IJ-eloleln . le 12 uren. door burg. en weth.: het ma
ken van veranderingen in de inwendige veideeltng iu- en 
het verrichten van vernieuwingen en herstellingen aan het 
gebouw no. ;i.-{:i aau de Achterstraat, tot inrichting van 
dat gebouw tot pist- en tidegiaafkant.Nir. Aauw. te ll 
uren. 

Mas-van-Sienl. te 2 uren. door het gemeentebestuur: 
lo. de levering van 60.0011 keien 14/16 van l.essnies o|' 
Ouenast: 2o. bet bestralen van hot Marktplein met \ t » , t -
handen zijnde keien. Iiencveu* het mets,Jen van riolen. 

Haarlem, te 2'/, uren. door het minis ter ie van water-
staat enz., aau het gebouw van bet prov. bestuur: het 
vernieuwen vau eeu gedeelte IteschiHÜing langs de Keulsche 
Vaart in Noord-Holland. Itaining J .1.150. 

Moei ln< In-in . l e -2 1 ! uren, dooi1 het gen loei ito best uur: 
het gedeeltelijk voruieuw u vergni.it.>n dor o;ieulian> 
school UO. 1. 

Z\>olle. door het bestuur van deu polder Dieze. ten 
huize van den voorzitter: de levering van WO.onn kilo 
Westfaalsche vlamkoleu. prima kwaliteit, vo.ii I» Sept. 'SO. 

Vrljdaa. 114 Juli 
Mlddelbura. lo 10 uren. d,-.r het ministerie vun wa

terstaat euz.. aau het gelmuw van het prov. bestuur: lo. 
het verbroeden eu venliejM-n van de haven to lireskens 
en het maken van rijsjiakwerk langs de oostzijde der 
havengeld. Aanwijzing 12 Juli: ia. het leveren en stor
ten van steen tot voortzetten van de oeververdedigiug 
voor Neuzen. Aanw. 12 Juli. Raining ƒ 845(1. 

l ien Burg (op Tessel). te l l uren.' ilo.tr hel besluur 
van den polder Waal-ou-Hurg. ten raadhuize: het graven 
en gedeeltelijk verwijden van den waterboezem door den 
p-tlder Het Noorden, lang 3500 M' . in 2 perceelen. Aanw. 
15 Juli. te 10 ureu. 

Kaarden, te 11 uren. in de kazerne Oud-Molen: het 
vernieuwen vau de brug over de Voorgracht buiten de 
rtn-chtschepoort. aldaar. Raming ƒ10.000. 

Kampen, '-avonds H uren. door den opzichter II. .1. .1. 
lijsten, iu Ite Moriaan: het Imiiwen van eene hakkeis,-
Wotiing te Brui po. voor rekening van K. M. Weiun-ich. 
Aanw. 14 Juli. te I uur. 

Zaterdag, If Juli. 
tlmkcrk te 10 uren. door het g ntebestuur : het 

hei-stellen van den gemeen te toren te Dit wijk en het af
breken cu vervoeren van een huisje. Aanw. 16 Juli, te 
4 uren. 

K a l i u m , te II uren, dour het waterschajisliest, van 
laitjew le. in het gemeentehuis: het bouwen van een 
inachmegeboiivv eu machinist woning voor IsSlt WSlie STlhsp, 

met bybehoorende werk >n materialen. Iul, hij den 
opzichter Hakker, te Kiillmn. 

Alkmaar, te 12 uren, bij W. van Haaften: het bouwen 
van eene s.'|iiuir met woonhuis en bijkoiueiide werken in 
do afdeeling Hinden. Nooidei-Legineerixilder. Iul. bij K. 

. Dol. te Hiirgerbrng. 
V̂  i tni i i r . i i tn te 12 uren. door burg. en weth. van 

, Woiiseradeel: het vernieuwen vau de bestrating en de 
' wallen aan de Turfmarkt te Makkum. Aauw. 12 Juli. 

te 11 uren, 
l'treehl. te ] uur. door burg. eu weth.: lo. hel ver

nieuwen van de C.itarijnebrug eu hijbehooroinlo werken, 
j Aanw. 12 Juli. te HM, uren: 2o. het verlichten van ver-
I iiieiiwiiigeu en herstelhugeu aan eenige stedelijke gebouwen, 

•aaavdaff, l » ju l i . 
Ilaastrielit, te 10 ureu. door hot ministerie van wa

terstaat enz., aau hel gebouw van hot pmv. bestuur: het 
leveren, planten ou onderhouden vau iepen hooi nou langs 
hel 6e [M-rceel der Kijks-groote wegen in Limburg, van 
Venion tot .1,. Geldersche grenzen. Aanw. 14 Juli. Ha
ming f 1400. 

'o-liaae, Ie 11 IL uren. door het ministerie van binnenl. 
zaken, aau het gobmiw van hel prov. iM'stiiin: het af-
bivken der h.-s(aand t maken van eene nieuwe 
bergplaats voor brand stollen iu deu Academie! uiu. bene
vens het maken van een.- nieuwe Work- ei. bergplaats 
voor materialen, bij de uiiiversiteitsgtdiouweu to heiden. 
Aanw. 12 Juli. te In men. Haming /'57s0. 

Berjrrn-ep-Zaain. te 12 uren. door het college van 
regent» ver hel algemeen hiirgergasthuis: hot bouwen 
vat ii algem hurgergasthuis aldaar. Iul. hij den 
anlulect t'. I'. vau Genk. aldaar. Aauw. 12 eu 17' Juli. 

Amsterdam, te 12 uren. door hing. en weth.: 1». het 
bouwen van het phvsisch laltoratniïuin der universiteit; 
2o. het vernieuwen en vei In len van de hing no. 2'.lH 
over de Gelderseheka.le; .'to. het leveren van 6 tweeper
soons- en 6 eenpersuNins goslagen-ijzeren tuinou-s met toe-
iHdiooreu. Inl. v.Nir 1 n 2o. teu' kantore van don stads
architect, voor no. 3 ten kantore van deu Stadsingenieur, 
tusschen io en 12 uien. 

.MjnifKcn. !>- 1 inn. door het bestuur der Spaarbank. 
teu huizo van den societeith Ier Van Dam: het) wen 
van H woonhuizen n villa ou 3 dubbele arbeiderswo
ningen OJI bet terrein aan deu weg naai- Ik-rg-en-Dal. 
Aanw. 15 Juli. to 11 men. Inl. hij deu architect Bert 

Vf.iol.liM.ri: te I uur. door de liriua G, .1. C.irmiggelt 
en / ' H U I ite lliiiiniiieii). in |)o Moriaan: het hiuteuverf-
werk aau de sluizen, woningen, bruggen en verdere 
kunstwerken. iH-booiendo tot hot kanaal vau Dieren naar 
Hattem. in massa, 2 ondermassas en 6 perwelen. 

Z u l d l i u r i i . te 2 ureu, d<i-ir g.s-oi itleerd it het 
hoofdbestuur van hot waterschap VVestet kwartier, in h.-t 
rechthuis; het verdiepen vau de N.sirdhoruerschipsloot. 
Aanw. te 1) ureu, 

Blawasf, so juli. 
N-BUHCII . to |0 uren. door burg. en Weth.: het maken 

van eene keersluis met 2 openingen aan do Groote Hekel 
Inl. bij den ge nte.11. lulect J. M. Na Mie. Aanw. 16 
en 17 Juli 

Maren, te 1 uur. door het wa terse ha 1 «best van het 
Laag-H aal. bij .1. van Thiol: lo. h.-t maken van eeu 
waterkoeronil lijk. lang 315 M.. langs don linker Maas
oever, van den schei.hngspaal van Mareiwn-Alen 1 lot on
geveer 57 M. voorhij hektometerpaal 5K3. benevens hel. 
door afgraving verlagen van den bes taanden dijk onder 
do gemeente Alom c, a,: 2o. hel verhoogen en ver/waren 
van den Achterdijk van het waterschap, langs de Hertogs-
wetering, tuss,:hon do lllauwesluis le Kesselsthe Graaf. 
mode onder de gei nte Alem c. a. Kilj. 'Hik in te zen
den hij G. I'oiiipeii, voorzitter, te Alem. Aanw. 15 en 
16 Juli. 

Hatterdam. te 3 uren. iu het Neerland-.h Koffiehuis: 
h.-t houwen vau lokalen tot het I. Ion vau god-dion-t-
.tefeliingon v - i r jongelieden in de tlldenbai neveld-traat. 

Haardplaat, te .1 uren. door het bestuur vau den 
lloofdplaatp.ldei. in de .iinvtiekeet: bot makeu vau 1440 
M. lengte grintweg, met de levering vau de daarvoor Ite-
no.Nlig.le grint. 

« « r u s . l i . ï , a t Juli. 
s i i i , K , . , te 11 uien, door het uiinisteiie van water

staat enz.: het verlichten van bagger work iu bol Zwarle-
water. tus-.hen Zwoll Hasselt. Aanw. 17 Juli. Haming 
ƒ0.62 per M». 

• ndrrdetidaiu , le 11 uren. in het Wiito|s*hit|>shuis 
vau llun-ii.gon: het ge.l.idtelük herstellen en vernieuwen 
vai nige bruggen binnen Huu-iugoo. Inl. luj deu des
kundige II. Wind, te Onderdendam. 

I le.-,1.1a. SS Juli. 
Wlllemsnard. Ie 11 uren. door dedinvtie der marine: 

lo. het vellichten van .vuige werkzaamheden aan de ge
bouwen enz. van hol in.intie tahlissement te Willi-uis-
0.111I; 2o. de weikzaaiuheiieii v.K.rdei lei IH.IIW van ie 
ijzer Iraaibrug over het afsluiting-kauaal aau do west
zijde van genoemd etablissement; go. bet vernieuwen van 
het leiendak, liet herstellen vau .lo betimmering van 22 
stuks dakramen, liet lood van de nok eu van 4 hoekkeper-
IMIVCII de timmer- en schilderswinkels. Ih-iieveus de kan
ton-n van scheepsltoiiw en hel gereeds,-haj^magazijii. 
Aanw. 20 en 21 Juli, Ie 10 uren. 

Kaalte, te 2 ureu. door burg. en weth.. iu Do Zwam : 
het bouwer) eener school van 2411 leerlingen. Iul. hij den 
architect S. J. II. Trooster, to Zwolle. Aauw. 15 en 22 
.lub 11 

YrtjJdttfC. X» J u l i . 
Borselr. te 1(1 uren. in hetg enieeutebiiis: bet herstel, 

de vernieuwing en hel onderhoud van do aarde-, kram-, 
rij-- en steeijglooiingwerkeii van Kll'-wouts<|Lik en H01s.de. 
Aanw. 15 en 10 Juli. 

Hlddelhura. le Hl uivn. d.vtr het ministerie vau wa
terstaat enz., aan het gebouw vau het prov. bestuur: het 
uitdiepen van eeuige gedeelten van le l kanaal door Zunl-
ltevclan.1. Aanw. 17 1-11 IU Juli, Itaiuiiig f 10.000. 

'«-Hesrb , !<- !()•/, un-n, door het ministerie van watet-
tei-.ta.it enz., aau h.-t geitouw vau het prov. In-stuur: het 
opruimen va liepten iu het kanaal de Dieze. Aanw. 
l'.t .lub. Itaining / 2500. 

Wille >oi.I . 1 11 uren. dooi de directie dor marine : 
de levering van 2IMKI M. karldn-k no. 1. 

A r n l i e m , te 12 uren, ikmr het ministerie van water
staat enz., aau het gcl fHtw vau het prov. bestmir: het 
vervangen van een gedeelte griutbaan iloor klinker-
bestrating op den Rijksweg vau Arnhem naai- Nijmegen 
Aanw. 15 eu 17 Juli. Haming /H450. 

Waenndag, S* Juli. 
M-Hage, to 11 uren. door h.-t ministerie van water

staat euz.: het maken vau zuilenbazaltsteoiiglooiing tegen 
het buitenbeloop van do bedijking langs den linkemover 
der Nieuwe-Merwede Ito |.-u de Spiel ingslnis, olider 
Werkendam. Aanw. 24 Juli. Raming f 25.1HK). 

'•-Hage, t<> 12 uren. door het mniisterie van water
staat enz,, len dienste dor Staulss|i,,irw.: 1,.. hol maken 
van de aardebiuui. de kunst- eu andere werken voor het 
gedeelte Maa-I s-Blerick van den spMtivvi-g Nyinegeti-
VeuliMi, Iul. bij den hiHil'ilingeiii •. te Arnhem en den 
waariieuieiid -eellelllgililein , te Nl|inegell. Aanw. 10 en 
22 Jul i . telkens te 0 uren. Haming /' KHI.OUO; 2o. het 
voltooien van don strekdam in de Waal vóór Nijmegen. 
Inl. bij den hoofdingenieur, te And 11 den waarn. 
sev:tieingeiiieui'. te Nijmegen. Aanw. 21 eu 22 .lub. Ie 1 
uur. Itaining ƒ48,000. 

W.jih.g. 30 Juli. 
liranlnsen , te 12 uren. door het ministerie vau wa

terstaat enz., aau het gel w van het prov. bestuurt 
het houwen vai ijzeren draaibrug, ter vervanging 
van de vaste h i n g 110. 12. over het l i l wien lei maar, in 
den Rijks-grootcn weg vau Groningen naar Delfzijl. Aanw. 
23 ,luh. Raming / 6200. 

Hoen-'h.g . 4 Aug. 
H-Has;e, 12 uren. door h.-t ministerie van water

staat enz., ton dienst., der Slaatssponrwegeu: lo, het ma
ken vau grond- en andere werken voor het gedeelte van 
deu linker Miiasoevi-r tot Cuvk. van den spoorweg Nij
megen— Veillon. Inl. hij den'hiH.fdingenieur. te Ariihciu 
en deu waarn. seetioingenieur. to Nijmegen. Aanw. 26 
en BS Juli. te 1 uiu. Haming /'17'J.iHHI: 2o. het Uiuweit 
VSI lie kxomotieuoodj roor 12 stauilen. met w.-rkiuees-
tei-swoiung. op h.-t g Ie ren station in do Stadsrietlaudeii 
le Amstenlam. ter hoove van den sjNiorweg Nieuwe
diep— Amsterdiii 11, Iul. bij don eerstaaiiw. ingenieur le 
Aiii-teidaui. Aanw. 27 en 2h Juli, te 11 ureu. Kaming 

ƒ "4,iH)0. 

v l l » u e . te 12 uren. doOT het niinistefii' van kolonién: 
,1,. levering van den talen bovciilxuiw van 47 bruggen, 
,,.,1 dienste der Staatsspoorwegen op Java, 

l l .nnler.l-ig. A A i i f . 
Haarlem, te 2'/j '"•<'"- door het ministerie van vva-

miHal enz., aan het gebouw van hot prov. bestuur: het 
L i „ van stnvo- .-11 helmhepLuitingelt in <le Itijksduinen 
gatier Schoorl. Aanw. 31 Juli. Haming ƒ 5000. 

<»|. later te bepalen datum. 
l l r leMimt het stichten eener nieuwe naai- en brei-

Ifa-stek ligt bij den kastelein Dmll, aldaar. 

" Alloop van Aanbestedingen. 
imnterdam, 26 Juni 

,„1 een bouwhoeve iu 
13 bilj.. als: 
U. Klaver, 
tiebr. Vredeii.liiiii, 
^V. P. V. d. Hooge. 
p. Verlaan en Zn.. 
I Otter. 
F, I.. van Looi. 
j . L v. d. Hooge, 
I. de V i l . - . 
\. Pet. 
I) Hoos. 
.!. Verhagen. 
,1. Ligtenherg, 
W. G 

het vergrooten eu 01 
den Oosteinderpoelpil 

ie npendam, 
Zaandijk. 

1 Haarlemmer •, 
1. Zaatiilaiu. 
, Koog a,d Zaan. 
» lloutrijk-eii-Polanet 

idem 
.. Punuoi*end, 
,> idem 
» II.Ill lel II -, 
,i idem 
„ Houtrijk-eii-Pul 11 
1 Buiksloot, 

ƒ 4S5t) 
1. 4400 
I It"! 
„ 4350 
» 4290 
» 4275 

4250 
I 4200 

4125 
• -HUtO 
.. 4005 
I 40411 

3025 

I. 
VAIIhelmlnadarp. . 

Ut verdediging van den 
Ui»!; ingek. 8 bilj.. iht: 
J Kole. 
f. 1. Visser. 
Ii. .leu Kxt. 
II. Ilage. 
| l . de Jon 

26 Juui: het maken vau werken 
(ver van den polder OoSt-Beve-

. Brink, 

P. A. d. Velde, 

e Hansweert, 
,. idem 
I Kr.ililtendi|ko. 
I Middelburg. 

Neil/en. 
1 idem 
, s-lleel-Areiidsk 
1 Kaltelldljk 
ipriiiuien 

f 37.100 
.1 37.000 
1 aisuo 

36.400 
» 36.400 

86,400 
.1 36.170 
1 36.150 

an do hniileu draai
de plaats maken 

hei-.telluigou aan 
,i guar nieuwe deiireti enz.: 
p.nllM'lieuiig met aaidtalud 

de 

lo 
ƒ 8150 
'„ 7640 
- 7500 

7-^4 
6950 

• • 6516 

ƒ ion 

I L . „ 
f. de Wilde. 

Leek . 2N Juui: lo. 
|„,,g over hot llool'ddiop en d 
vin eeue ijzeren basculebriij 
sluis I en het maken van 
l a h.-t maken van 164 M. 
diiarlsiven: 

K. van beien, Nkwweschans, 
R. Huns.-. Assen, 
II. I'oii.isnia. (injpskeik. 
I!. Iiulhuiseii. Kampen, 
j , St-liuil. Leek, 
6. Hazellioir. Nieuvv-I'ek.da. 

f, HilIebrainK Nielap. 
II van Houten. I k. » vau 
ï Mans. id /W 
[. Nel. Zevenhuizen. " 
met gegund: wordt iu eigen beheer uitgevoerd. 

(nmperland, 2D Juli : het verbeteren en onderhouden 
der wateikeerende weikou van deu Auna-Frisopolder. 
dienst 'Ml/hl: iugek. i* hilj.. als: 
(' de Wilde. te Katt lijke, ƒ 11.500 
C Bolier, * Bruinisse. » 11,175 
A. vau P o r r i n g . - llruinivse. . 11.200 
(;..!,- Hijke. » tJolünsplaat, " • ;>o 
j>. Verbuig. " nli'iii » 1LIS4 
\. V i j v e i W , n Oosterlaiid. I 10,988 
M Dieas. » Colünsphmt, » 10.840 
P. v. .1. Berge. » i.r.-u. 1 10.8.10 
J de Hijke Jz.. i> SLivenisse. » 10.673 

lt.enn<nid. 20 Juni: h.-t opbreken vau het oude en 
leggen van eeu nieuw bovendek »i|i de brug over de Maas 
ie Koet-mond. in A rik. grenenhout: iugek. 10 bilj.. al-: 
tl. II. H. Woeien-. te We-sein. ƒ 2052 
I' .1. l'hachs. i> Nienwenhagi-n. 2.00 
J 1, LeiiaanK » Roermond, 1 26W> 
|j. Hoven, - Posterholt. 2660 
V F. W. I'iteivvaal. •< Wijk-hij-Duui'stede, » 2640 
W. VerhiM-ket, » Ooi. gem. Herten. " 2585 
I, Suieets. n Riwiuioiiil. I 2544 
IV. Iteijnders, » Broekhingem. Maasniel. - 2410 
J Helsuig. » Hoeriiiond. » 23U6 
II. Peeten, » idem - .^77 

1. run ing..., 30 Juni: het verbouwen eener behuizuige. 
behoor van den architect X . W. Lit; ingek u 
. al-: 

K. van der Laan, 
E. Berkenbosch, 
I). Kdzards, 
G. Henricbs. 
M. Mammen, 
.1. Versteeg en D. F. Koithoif. 
I. . R tjes. 
F. Hoders. 
H. van der Nap, 
K. P»-ters. 
Swarte eu K. Nuisiuail. 
II. J. van der Nap. 
p. Hendriks, 
.1. Haverman, " 3408 
H. Z.-ef. te Hoogkerk, » 8400 
.1. Ktuiter. • -'1440 
G. Kerkstra. » 8884 
gegund. 

Neuzen. 3d Juni: de gewone onderhoudswerken van 
ilcn |'iei-soiis|Hilder met onderhoud tot 30 April '81: ingek. 

ƒ 4225 
I 41H4 
i 4123 
i 4120 

3004 
l .10hT 
i 8960 

3840 
i 3743 
« 3738 
i sow 

36S3 

6 bib,, als: 
A. Tholens. 
1 kli'leuiail 
i Klok. 
L k.-ile. 
1' Tlii.lel.s. 
I M.-ertens. 

ad. 

t.- Neuzen. 
- ide m 
i Koek, 

i idei 

f 178» 
".. 1760 

1700 
1700 

i 1607 
i 1508 

( npellr a d M o e i . 80 jJuni :" het houwen van een 
H.N.uhuis VINir A. I). van Riemsdijk, onder beheer van 
den architect D. van Dam .Ihsz.: ingek. 8 bilj.. als: 
A. van In,!. Lz.. Ie l'a|adle ad IJ—I, f 
M, lakeleiilnNiiu, » idem l 5300 
i : van der K u n . • Muonlnvhl. » 5800 
C. Huijs. » Ca[N'lle a,d IJ-I, 5257 
\. van der S(js » 'dein •• 52(H) 
ll, V l n Vli-t. - Nieuwerkerk a,d l.lsi-1. I 5100 
i P. W. D»-ssiug. » ijouda l 47'W 
i . M. G . B r e u r . i Rotterdam, • seutl 

Herlikum. 30 Juui: het verh.Nigen en verswaren van 
•lei, dijk van Beiliklim. Iiegi nde aan den prov.wi-glol 
nabij 'het Westrlbroek, Ier lengte van 2000 M.: ingek. 4 
Uli.. als: 
V van dei- Aa. le Herlikum. ƒ 8236 
f van don Diingon. >• Nijmegen. •> 3186 
f. den Otter. •• Den Dtiugen. « 2009 
li. van dei Ven. » Ik-rlikum, » 2735 

• -Be i i r l i . 1 Juü: hel onderhoud van den straatweg 
i iu 's-Bosch naar Best. ingaande 1 Juli '80 eu eindigende 
:«> Juni '88: iug.-k. 4 bilj.. als: 

O |H„ei.i. te Bokstel, ƒ2716 
A Shellekens. » Vnght » Ï827 
H van Sm. -• H-'kstel, i 1008 
V de Groot. Vught, » 1775 

T i e l , I Jul i : het ivpareeren der n.Hdiuagazijnen; m-
neomen o bilj.. als: 
A. Verkuil, te Briichem. ƒ 1160 

van Velzen, » Herwijiion. » 1137 
* -ui Onijen, » Gamen-n, " tOWJ 
W. I.N.jen. " Berwijnen. I IW0 
•V V. van Heukel « Haaften. - W 
J II. van Berghem. * Waaidenburg. » W4 
I'. IV. van Hattem. » Tuil. » 

Vitorbura. I J " l i : g«lei'ltelijk vernieuwen en re
creëren der Wvckerl.rug: ingek. 8 bilj.. als: 
A. Haa - . - i i ' le Weteringen, ƒ 6666. 
h. Kin, ,•. » Voorburg, » 5006. 
Wed C de He,! « idem i 5808.50 
f. van Zaal * Zoetenneer, « 5847. 
.1. v. d. Ham. » 's-Hage, •> 5786. 
<j. II. v. d. Ilurgh, " rtiecht. I 5504. 
E. v. .1 VVeüer • beidschcudaiu, i Ilse. 
h H a a s n o o d Katwijk, • 4880. 

Tessel, 1 Jul i : het maken van een nieuwen berm, 
langs de Z. O. zijde van den zeedijk, ter lengte van |>. ui. 
2000 M-; minste inschr. was J. de Vaal. te Vinkenv 
voor ƒ4000. 

Kimehrdè , I Juli: het verbouwen vau hel woonhuis 
van J. M. ter Kuil.-: ingek. C hilj., als: 

11. Kggiuk. ƒ looi» 
II. Tunis, l 1674 
II, bammerink. • 1372 
G. W. Wegerif, I 1350 
G. Meijer, l 1814 
M, Geerlillg, " 1271 
gegund. 

•nderdendam. I Juli: het vernieuwen vau de hatnei-
gebindteu vau de Kruistideklap te Hskwert en vau de 
Oosteidijkshornerklaphrug: ingek. 7 bilj., als; 
II Smit, te Bedum, ƒ 1425 
I. . Dekker, " idem • 1385 
II. Nielan.l. » Warfum, i 1348 
A. Pestoor, » Stedum, 1310 
B. Jansen. - W.-ster wijt werd, » 12»8 
J. VsendQk, » Ob.-rgimi. • 1277 
11. Fornisina. " Grijirskerk. 1170 
gegund. 

Hellevaetnluls. 2 Juli: het Wegbreken van eeu ge
deelte besel uiig en bei .laan aken va u kaai
muur en fundeeringen voor werkplaatsen op 's Rijks werf; 
minste inschr. was W. van I uwen. te Hellevoetsluis, 
voor ƒ14.640. 

Leeuwarden. 2 Juli: het opruimen van ondiepten uit 
eenige kanalen en vaarwaters, in onderhoud eu bel r 
hij de pmv. friesland of daaraan in eigendom behoorende. 
iu 0 |ieiv.: 

le iN-rc. I. warder Barlinger vaart van 20 M. be
itsten de Knetille: K. II, Heni[H'liius. te Bolswanl. ƒ 4860. 

2e perc.. idem 15 M. bewi-sten de Kaatsveldsbrug te 
Franeker: II. II. Hui-man. te Echten, ƒ160. 

Se |N't-c.. Franeker-Sneeker zeilvaart: II. S. de Haan. 
te Snoek. f9U. 

•U' pen-,. Ilolswarder—Lifuwarilor trekvaart, in de stads
gracht te Bolsward. van do draaibrug hij de voormalige 
Hlauwpoorl tot de vviphrug hij de vo-ninabge St.-.!ans-
poort: ii li Huisman, ƒ1530. 

5e perc. idem van 125 M. bewesten tot 125 M. beoosten 
do ophaalbrug te Haard: W. Ikietjc. te Nijeha-ke. ƒ370. 

6.' perc., Fiiikuiiiervaart: I'. G. Fecnstra, te Warga, 
ƒ 025. 

7<- |ierc. Tjonger-en Vierhiiisterslo.it: K. .1. Wisman, te 
NieiiweschiNit. f'650. 

8e pen-.. Zijlij-do eu Indijk: IJ, DikkerbiNim. te Oude-
haske. ƒ4080.' 

He |H-rc.. S.-haislerrijn : W. Krikke. idem, / 549. 
/ M u l l e . 2 Jul i : liet aid. i . droogmaken en her

stellen van de kleine schutsluis te Katerv.or; minste in
schrijver was J. Willighageil, Ie Zwolle, vuur ƒ8880. 

2o. het plaatsen van een houten schut in de Dient-.be 
wijk: minste ins.hr. was .1. Nuis, teAvereest. voor ƒ1895. 

iiurwrnen. 2 Juli: lo. h.-t leveren van een stoom
werktuig V.NII den Hurweiieiis, hen riterwaaidenpulder; 
ingekomen 13 bilj., als: 
Gel,,. Meer, Gladbach. ƒ HkOOO. 
Hannovers.be Machiueiil.au. Acli.-ii-Ges.dls.. . 17.400. 
SNiété Aiionv les Forges, l'sines. K le

lies de Giilv. G.llv bij Charleroi, i 15.833. 
Les Ateliers du Brabant. Brussel. •> 15.000. 
De Jong en Co.. Oude water, I Lit ' ! . 
Commercie Compagnie. Middelburg, » 13.995. 
Gebr. Stork oil Co.. Ilengeloo, » 13,890, 
Van Rietschoten \- Hou wens. Rotterdam. » 13.460. 
A. Bogemann. Hel nd. • 18.280. 
Sepp on Co., Knsthed.'-. • 12.599.9lP 
Kvrard, Van Dnijl X De Kruijll. Delt'shavon. .. 12.405. 
Otsijn en Co.. Gouda. • 11JSWO. 
II. Oosterbmek eu Zn.. Gorinchem, •< 10.738. 

2o. het makeu van een gebouw, -vinNu-steen enz.: inge
komen 6 biljetten, als: 
G. van L.«oijen. te Herwijnen. ƒ20,338 
.1. vau de Nadert. - Strijen. » 16.945 
.1. van der Vlugt Jr.. . Dordrecht. » 14,950 
C. van der Wiel. i Dubbeldam, i 14,651 
P. van de Koolwijk. » Dreinuel. « 14.6(H) 
A. D. Lucas. " ZeveniM'igeti, » 14,800 

i . . i i ils. l . . . lh-,o.r.l 3 Juli : het tot grintweg inrichten 
van 1270 M. lengte weg. met de levering van 340 M ' 
grint: minste ins,Jirijver was |(. It lijk. te West maas, 
voor /'964. 

Kamprn. 3 Juli: het INIIIWCH van 4 woningen v.wvr .1. 
G. van den Bmeke; h.Nigste inschr. waren Gebr. Van der 
Weill. \.">l I r.IHHI; minste in-eln . II. Villi Werven. Vee, 
ƒ3509: beiden aldiuir. 

AniNterdam. 5 Ju l i : de verbouwing van perc. no. 220 
op den N.Z. ViHirbiirgwal. aldaar, onder beheer van den 
architect I. Gosschalk; ingekomen 8 hilj.. als: 

Kroner, f 20.365 
C. C. van der Heijden. i 28.555 
Vnskuijl. I 27.890 
F. vioseling. " 27.179 
.1. C. Maks. 26.175 
.1. .1. Ikiekholtz, l 25.990 
J. Heuiuk. • 25.000 
Cruijlf en S, houten, - 24.776 

Amsterdam. 5 Jul i : het leveren vat ge veer 5000 
sir. M. hanlsteetien trottoirband: minste inschr. waren 
Louis Gofliu en Co.. to Luik, vuur / 2.47 (••r str. M. 

» Unite. 5 Jul i : hel I wen van een schiHirsteon bij 
het s g aal aau den Arkel-cheil dam en het afbre
ken van 2 seh.Nirsteeiten vau dat st ugeinaal; minste 
inschrijver was J. van der Vlugt Jr.. te Donhcchl. v.Hir 
f I2.KÓ0. 

Hral ln«rn , 5 Juli: bet w.-dei opbouwen van de gedeel
telijk afgebrande bouwiuaiisw.iniiig van P. Hoogerhrugge 
Jz.. Ie Ovei-xhie. t de daar bijUdio.iroii.le -.huur eu 
hooiU-rg. staan.le iu den INIIII.I •' Pi ins-Alexander. ..nder 
behei-r vau den architect Bniiid-ma: ingek. II hilj.. als: 
C. v. d. Kui. te M.Ntrdrecht. ƒ 5360. 
J. v. d. Hiin-k. » Zevenhuizen. « 4H74. 
J. Alphen.iar. i Wadilinks^oen. i 4540. 
L. I.mjenihjk. - Nieuwerkerk a/IJ.. » 4309. 
.1. Lokboi-st'. .' Kralingen, « 4384. 
('. de Ridder, i idem » 4160. 
M. Tieleuian, • idem • 4007. 
C. do Buitel-, •• Waddiiiksv, » 3K78.25 
W, Romoipi. C.ipelle a I.I.. 37'«1. 
C. van Lei-uweii. . Waddiiiksv.-en. » 36.18. 
C. Buijs » OapeDe a/IJ.. 3450. 

Uren Innen. 5 Jul i : het Ixiuvven van een blok van 13 
woningen langs de r'mlerikslmilt, ouder IN-IUSU- van den 
buuwkuiiilige .1. Wol.l torp: iugek. 21 bilj., uls: 
B. Schuilt. te Groningen, ƒ 39.8.10 
.1. Wallinga. i Helpman, i 30.800 
II, vau der Nap, " Groningen, » 37,300 
A. Pastmr, - Stedum, l 36.660 
,1. Werkman, » Groningen. o 80,466 
S. E. Wolrich, » Hoogezand, - 36.450 
J. de Vries, .* Groningen, " 36.278 
A. II. Teninga, i OrOOtSgasi, 35.777 
Zwarte en Co., » Groningen. • 35.700 
A. Schifiider, • idem •< 35.634 
,\. Vorsten, - idem " 35.480 
G. J. Toyman. « idem " 84.097 
K. W. Wietzema. » idem • 34.840 
B. de Jong, • idem •> 114.750 
K. Herkenbw. « idem l 34.480 
B. II. Hendriks, » idem » -'M.399 
G. Iluizinga. » Znidhorn, » 33.715 
H .1. Jansen, » Groningen. » 32.664 
.1. Liuzel, » Stadskanaal. i 32.492 
l i . Brink. * Baren. I 32.500 
T. R.Nlers, * Groningen. » 30.224 

tiran Ineen . 6 Jul i : het IMHW Ier fundeerings wer
ken. schuoi-sUim. waterknipei gelmuwtje, visir het 
waterschap De Verbetering, onder liehivr vau den archi
tect T. van Halen: iug.-k. 6 hilj., als: 
.1. Schuil. ƒ fWH8 
B. de Jong, » B t N 
K . de Gmolh, te Helpman. I 8240 
K. W. Wietzema. i Groningen, l 8220 
It. J. Dijkstra, i 6800 
A. II. Teninga. i GtiNitegast. I 6252 
gegund. 

•t-llage, 7 Juli: hot herstellen van den toegangsweg 
naar het station Zwijiidn-cht van deu spoorweg Breda— 
Rotterdam; iugek. 14 inij.. als: 

0, Roskam Jz.. 
C. Ilardar.i, 
G . ite Hoog, 
c. Boelbouwers 
.1. Dubbelman. 
.1. .1. Koovuians. 
II. Verheul. 
G . van Oord, 
C. Zanen Hz.. 
.1. de Jong Az Jr.. 
CL A. Swets. 
C. de Boisit. 
, l . G . Woudenberg 
J. in 't Veld. 

te Sliedi-echt, ƒ 1350 
i Papendrecht, » 13)0 
-i Gorinchem, i 1265 
ji Gjesendain. • 1245 
i Dordrecht, i 1108 
l idem » 1195 
l Katctiilrccht. i 1186 
i. Werkendam. i 1169 
» Ammerstiil, * 1164 
- idem - 1185 
• Hardinksveld, •> 1130 
i Panendreoht, « loou 
l Dubbeldam, » 1074 

i 1050 N-lliitci' 7 Juli: lo. het verrichten van eenige verbou
wingen aau het gymnasium; iugek. 5 bilj.. als: 
M. L. vau Spanje,' te 's-Hage. /' 2000 
A. Stichter. idem » 1850 
W. P. Teeuwisse. •. idem « 1800 
I. |). Kub,iel, i idem • 1190 
.1. L. Weider, » idem » 1087 
Ituuing » 1800 

gu. het rioleereii van de Trui n pst raat; ingekomen 12 
bilj., als 
I'aardenkiHi|«-r. te Ainsteiilam. /' 7000 
Torn A Van Bergen Henegouwen, te 's-Hage, •> 7074 
M. L. van Spanje, idem, » 7050 
W, P. Teeuwis-le, idem. 7 0 5 0 
,1, v, d. Ham. idem. • 6700 
G. J. V. d. Bout. te R.|swijk. 6660 
H. .lotlgcnbiuger. te Waddiiiksveeii. I 6280 
I'. toison. te 's-Hage, • 6200 
G. L. N . v. d. Drift, idem. .» 6100 
I'. krauijouvnld, idem, - 5980 
W. F. Kaasv.-ld. idem. « 6750 
G. Keij. te Rotterdam. » 5525 
Raming » 6800 

(•renlngen . 7 Jul i : het athreketl en wederopbouw en 
eener Udiiii/ing mei bovenwoning, onder beheer van de 
architecten Hoekzoma; ingek. 13 bilj,, als: 

Ifc-rkenhosch. te Groningen, ƒ 5088 
.M. Maiiiiuen. » idem • 5971 
I). S. Dubieus, i idem • 5780 
li . Schuur, 'i idem i) 56-10 
.1. II. Lnuborgli. • idem • 5466 
.1. Haverman. - idem 542.1 
II. J. v. d. Nap, » id • 5307 
II. .1. .Morack. • idem • 5306 
.1. de Vin-s. » idem i 5335 
A. Forsten, * idem » 5220 
J. W. Bikker. • idem » 5125 
II. v. d. Nap. i idem >. 4930 
Swarte A Nusuiann. • idem i 4642 

rirecbl. 8 Jul i : hel leveren van eikenhouten dwars
liggers, ton behoeve van de Slaatssj.oorwegen; ingekomen 
9 bilj,. als: 
.1. 11. Groothuis, te Benekatnp, ƒ30.100 
H. L, Biiijvnots. i. Ootuiaisiuil. » 20.9.'10 
.1. Nahuis. - GtiM'IIIIN), .i 29.540 
J. J. V. d. Eerden Pz.. » Bokstel, i 20,450 
J. A. v. d. Korden Wz.. » idem • 28.535 
Beiinort Fassbender. Antw.-r|N-n. » 2S.400 
F. CletVK. .i Ikikstel, .1 26.700 
P, II. van H.Nigerwoti. .. idem • 26.700 
Be Baas en Zonen. i Wezel. 25.100 

l . i e o l o - i i . 8 Juli: het ver r ieh ieu van eenige w e r k 
zaamheden in bet voormalige kruitmagazijn teu noorden 
van de N.-Fhbing.-straat: minste inschr. was II. .1. van 
der Nap, te Groningen, V.NII- ƒ358. 

Pe vest t e r , 8 Juli: het verbouwen van een woonhuis 
ou pakhuis voor K. Broekhuis, onder beheer vau deu a i -
chitect II. van Harte Mz.: ingekomen 8 bi l j . . als: 

II. It. I.eppiiig. f 14.486 
J. Pot Jz... o 14.186 
J. Wiltev.-eu. I 13.688 
II. Geesink. » 13,750 
A. G. Beltman. • 13.410 
H. van .Ier S|N).d eu Co.. i 13.300 
A, Feberwee. » 13.350 
H. van der Worp, » 13,333 
gegund. 

H heden. 8 Juli: het In inwon van een school met 
ameublement, in ma—a en 2 perc. ouder beheer van deu 
architect M. k. Smit: massa ingekomen 3 hilj.. als: 
W. Slotboom, te llbedon. ƒ 6400 
II. M. Beivndsen, » hepiiel, » 6173 
.1. A. G T.igel. i Arnhem. i 5600 

perc. 1. school; ingekomen 5 hilj.. als: 
W. Slntl-N,,,,. te Rheden. ƒ 5221 
II. M. Hereiidsen. • Keppel, '• 5o.;.i 
.1. d.' Wilt. i Dieren, „ 4H76 
H. Slotboom. Rheden. it 4788 
J. A. G. Teege], . Arnhem. • 4503 
gegund: dit jierc.i'l zonder aanvH-r van steenen eu zand. 

iietv. 2. aiiieuhlement; ingek. 6 bilj., als: 
W. Sloth.N)ui. te Rh«leu, ƒ 1108 
A. R. Sclmniuiiaii. te Dieren. ƒ 1185 
Wed. W. Knklaar. idem » 1177 
II. M. Her Is.,,. i k e | r d , . 1133 
.1. \ . G. Teegel. . Arnhem. • 1104 
li. Sloih.H.m. i Bheden. i 010 
gegund. 

Haarlem, 8 Juli: hot deui|ten van eeu gedeelte van 
de Zijl.smgelgru.ht. benevens h.-t makeu van riolen met 
vergaarbakken, ijzeren waterbui- en brandputten; minste 
inschr. was B. Zn it hof. te Haarlem, voor ƒ23.380. 

Arnliem, 9 Jul i : het vernieuwen der Rijks-traverse te 
D'H-tiiicheui. behoorende tot den grooten weg van 
burg naar de Pruisisihc grenzen luj l ieinh ingen: uiiuste 
inschr. was W. Arntz. te Milligen, voor ƒ18.242. 

Arnhrtu. 0 Juli: de levering van 25 stuks gegotett-
ijzeren lantaai npalen, ten IH-IIOCVO der gemeeiitegasfabriok : 
iug.-k. 8 hilj.. als: 
D. A, Bennewilz, te Wageningen. ƒ 542. 
Gebr. Prins, i, Arnhem. « 450. 
Van Westrheeneu, •• Nijmegen. >• 450. 
L. .1. Enthoven en Co,. » 's-llage, .. 426. 
Joseph en Co., i Maastricht, » 842.75 
l'enii eu Bauduin, i Dordrecht, » 334.75 
II. Mohrinaiui en Co. « Leeuwarden, * 32.1. 
Lngeliuaiui X: Van Stinnn. i Kampen, i 322.50 
gegund. 

'"-Hafe. 9 Jul i : lo. bet herstellen en verheten-u van 
Rijkstelegniallijnen in de afdeeling Arnliem . minste iusehr. 
was L. Kzerinan. le Zutfen. v.N.r ƒ709. 

2o. idem van idem iu de afdeeling Vetiloo; minste iusehr. 
was W. van Dijk. te Jutfaas, voor ƒ 1300. 

VITVOI»; der lleriditni en M n l r i l i r l i n i i r i i . 

B U I T E N L A N D . 

— De heer Edison heefl BBU elei-f rischen spoonveg 
van aanzienlijke lengte gelegd le Menlo-park. Hij 
is op het punt hem te verlengen, opdat hij het 
vermogen zijner electrische motors kunne beproeven 
bij het optrekken van treinen langs klimmingen, die 
de gewone locomotief te veel zouden bemoeilijken. Er 
is sprake van het eleclrische stelsel te bezigen aan 
tien St.-Gothanl, waar de lieschikbare waterkracht 
en de reeds geplaatste turbines veel bijdragen voor 
Mn groote proefneming. 

— Dr. Calantarients, uit Scarhuurough, heefteen 
nieuwen vloer voor skating-rink* uitgedacht. Hij 
bestaal hoofdzakelijk uit eeu mengsel van koolzure 
eu zwavelzure soda, die een kristallijne massa vormt, 
bijna evenveel weerstand biedende aan een schaats
ijzer als het ijs. De vloer kost weinig en kan vele 
jaren duren. Men kan het mengsel snijden als ijs, den 
vloer gemakkelijk hei-stellen en week maken door 
eeu hijzonder stoomtoestel. 

— Men heeft voorgesteld, een kristallen paleis, gelijk 

dat van Sydenham, op te richten in bel park van 
Saint-Cloud. 

— Om de misfseinen te Langness, op het eiland 
Man. te doen werken, zullen twee groote gasmachines 
worden gebezigd, eu Keith's patent mineral oil 
gas-works zullen daar een succursale hebben om de 
drijfkracht te leveren. 

— Aan het proefstation voor bouwstoffen te Ber
lijn worden Rijnsche St-fnrennnsteine olidorsurht ten 
aanzien van vastheid eu wateropzuigoiid vermogen. 
Het blijkt, dat zij hoofdzakelijk zich leenen voor 
binnenbouw, en wel voor licht belaste muren en 
daken. 

— Op de North-Metro|mlitan paarden haan te Lon
den zijn proeven genomen met liggei-s van hardghs. 
Deze, aftomrtig uit de fabriek van Siemens, te 
Dresden , hebben zich zeer gort! gehouden. Het ver
keer op het bedoelde baanvak is zeer levendig, en 
bovendien zijn bijna dagelijks straat locomotieven met 
verscheidene vrachtwagens (tot driehonderd Cente
naars lading) achter zich, onder een rechten hoek 
over het met glazen liggers belegde spoor gereden, 
zonder dat deze ergens eenige schade leden. 

— Men spreekt thans in Engeland veel over een 
nieuwe alliage, waarvan de volksvlijt ongetwijfeld 
partij zal trekken: zij i - bekend onderden naam 
Spencemetaal of Snlphuret. Zij bevat dan ook veel 
zwavel. 

Men weet sinds lang, dat de met zwavel verbonden 
metalen gemakkelijk in zwavel worden ontbonden. 
Het iijzerpyriet, dat zooveel lieden, tengevolge van 
den bulletjesvorm, waarin men hel dikwijls iu liet 
krijt vindt, verwarren met de aéro l ie ten , is een 
verbinding van zwavel met ijzer. Als men het roos
tert, ruikt men zeer goed den geur vuu het zwavel
zuur. De heer SjM-nce brengt een zeer rkwaaidige 
alliage voort door in zwavel een mengsel te ontbinden, 
bestaande uit verbindingen van zwavel met ijzei , 
zink en lood. De verhouding, waarin de bestand
deelen genomen worden, geeft de heer Spence niet 
aan. Deze alliage smelt bij de zeer lage hitte vnn 
lfJÜ"C.: zij is zeer hard, onveranderlijk, biedt weer
stand aan zuren, alcalien , en schijnt ongevoelig voor 
de werking van het weder. 

Eindelijk zet zij zich uit, inplaals van saam te 
trekken, wanneer zij van den vloeibaren staat tot 
den vasten overgaat, gelijk het water, het zwavel
zuur, het gegoten ijzer en het bismuth, de alliages 
van Arcet die beneden de I 0 O smelten, het anti
monium, tie alliages der drukletters en der tyjio-
gralisehe clichés, die gevormd worden uit 80 dee
len lood eu 20 dralen antimonium. Deze eigenschap 
is van gewicht, om de waterdichtheid der voegen le 
verzekeren. Tolheden bezigde men lood voor gas-
en waterleidingen , maar daar dit metaal bij afkoeling 
samentrekt, verei-.ht.-n de sluitingen een zorgvuldige 
en toch dikwijls ongenoegzame bewerking. 

Het sutphuret is goedkoo|ier dan hei lood. liet 
weegt slechts 3.40 als het lood weegt 11.35. Rij 
gelijk gewicht heeft het dan ook ruim drie en een 
half maal zooveel uitgebreidheid als het lood. Men 
meent er partij van te zullen kunnen trekken voor 
de boekdrukkerij en de stereotypie. 

Het lood, dat men voor zooveel doeleinden bezigt, 
smelt slechts bij 385". Met het Spence-inetaal kan 
men de fijnste voorwerpen gieten. De lieer Colle 
b.v. had met de vingers een glasplaat aangeroerd; 
daarna bracht hij er een gietsel op. Na afkoeling 
vond men op het gietsel den nauwkeurigen afdruk 
van de poriën der huid. De eenige moeilijkheid is, 
dut men juist de warmte van lü'll" moet hebben, 
daar beneden en boven die grens hei sidphuret brij
achtig wordt cn zich moeilijk tot gieten leent 

.Men kan er ook allerlei rijke kleuren aan geven: 
broensgroen, goud, donker staalblauw, enz. cu zal 
dus instaat stellen de kunstwerken goedkoop na W 
bootsen. De practijk zal ons de eigenaardigheden 
van deze alliage nader loeren kennen. 

II I N N E N L A N D 

'S-Gravenhage. Bij ministerieel.* beschikking is 
de opzichter van den Waterstaat O. A . Koorevaar 
bevorderd tot opzichter van den Waterstaai Udc klasse. 

Rij den Gemeenteraad is ingekomen oen ver
zoek van de heeren Van l'ijleiihoven , De Sotmaville 
en anderen, om ondersteuning van gemeentewege voor 
de oprichting van een Casino le Scheveningen. Deze 
commissie vraagt a. op liet benoodigd kapitaal van 
f 201),(HM) een rentegaruulie van .'D.', p i l . ; de 
commissie vau bijstand voor het Badhuis aan haar 
commissie toe te voegen; c, uan de door haar op 
te richten vennootschap kosteloos al te staa u 

geschikte plaats tot opbouw, of aan die vennoc4ochap: 
l o . onlheflmg te verleenen van de grondrente ad 
fitiii.'M. drukkende op een terrein, gelegen aan 
den Wassenaarscheweg, ter breedte aan den weg 
van 40 I I . , gelegen tegenover het Hotel des Galeries; 
*2o. kostel.Mizen afstand van de daarachter gelegen 
40 M breedte bij 83 M . diepte. Rij bet aii res is 
eeu plan gevoegd, volgens hetwelk het gebouw naai
de meening der communie zou moeten worden op
getrokken. 

Naar wij vernemen zijn reeds eenige architecten 
uitgenoodigd aan een wedstrijd deel te nemen, waarbij 
een reeds vastgesteld plan tot grondslag moet dienen. 

— Volgens de Nitmu» Itidterdamsche Courant 
heeft de Koning van België, in verband met bet 
sluiten der conventie lietrellénde hel kanaal van Ter-
neuzen naar Gent, de volgende Nederlanden* be
noemd of bevorderd iu de Leopoldsorde van België: 

tet commandeurs, de heeren J . 0 , VV. Fijnje, 
raad-adviseur voor de zaken van waterstaat en spoor
wegen bij het Departement van Watetstaat. Handel 
en Nijverheid; N . T. Michaelis, directeur voor de 
Bpuorwegen; .1. F. W . Conrad, hoofdingenieur van 
's Rijks Waterstaat; VV. A . Ribbe, nduiinistiateui-
der generale thesaurie bij het Departement van F i 
nanciën ; 

tot officieren, tie heeren M r . C. J . E . Graaf van 
Hylaiult, referendaris aau het Departement van Hui-
tentandsche Zaken; W . T. Koster, releren.laris aau 
hel Departement vun Waterstaat enz..; ( i . van Die-
s h.Hifdingenieur van 's Rijks Walei-stual in Zee
land: 
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 10 Juli 1880. 

tot ridder, don heer 0 . B . Schuurman, ingenieur 
Sue klasse te Terneuien. 

— Z. M . de Koning der Nederlanden beeft de 
ridderorde vnn tien Noderlnndschen Leeuw geschonken 
aan tien raad van legatie bij het Belgische gezant
schap te 's-Hage, den heer Ed. de Grelle, die een 
belangrijk aandeel heeft genomen aan tie onderhan
delingen omtrent de conventie betreffende het boven
genoemde kanaal. 

— Z. M . heeft Mr. E . II. s'Jacob, president-com-
missaris der Nederlandsch Indische-Snoonvog-maat
schappij , benoemd tot ridder tier orde van den Ne-
derlandschen Leeuw. 

— De Minister van Waterstaat heeft aan de spnor-
weg-besturen zijn verlangen doen te kennen geven, 
dat bij het ontwerpen der dienstregelingen als nor-
mate snelheid, waarmede alle treinen zich bewegen 
over bruggen, welker wijdte van overspanning meer 
dan 30 M . bedraagt, 25 K M . per uur worde aan
genomen. 

— Door de Tweede Kamer tier Staton-Generaal 
is de wet aangenomen, waarbij uit 's Rijks schat
kist de volgende bijdragen voor den aatdeg van ka
nalen verleend wonlen, als: 

a. aan de gemeente Groningen: f 30 ,000 , voor 
den aanleg van een kanaal van het Groninger Stads
kanaal naar tie Pruisische grenzen, in tie richting 
van Rutenbroek, ter lengte van ongeveer 530 M . , 
met eene breedte van minstens 13 M . op het jteil 
en tliepte van 2 M . onder het peil; 

6. aan de provincie Overijsel ƒ 5 2 5 , 0 0 0 , voor den 
aanleg: 

l o . van een kanaal van Almeloo nnar de Pruisische 
grenzen, in tie richting van Nordhorn, meteen 
bodenubreedte van 7.50 M . en diepte, onder den 
waterspiegel, van 1.00 tot 1.80 M . ; 

2o. van een kanaal van Koeverden naar tie Prui
sische grenzen, in de richting van Alte-Picardie, 
met eene bodemsbreedte van 0.50 H , en diepte, 
onder het peil, van minstens 1.8 M.j 

c. aan de Drentscbe Kanaalmaatschappij / 330,000, 
voor de doortrekking van de Hoogeveenschevaart 
naar tie Pruisische grenzen, in de richting vun het 
kanaal naar Meppen, met eene bodemshreedte van 
minstens 5.50 M . en diepte van 2.50 M . onder het 
jteil bij de Rijksgrens; 

d. uau de Drentscbe Veen- en Midden-kanaalmaat
schappij ƒ 270,000 voor de verlenging van hel Oranje
kanaal cn zijne verbinding met de Hoogeveensche
vaart, met eene bodemsbreedte van minstens 7 M . , 
bij tie diepte van 1.80 M . onder het pei l , en van 
5.50 M . bij ile diepte van 2.50 M . onder het peil. 

— Jarenlang heeft tie heer IJ. J . van Hove (dc 
vader) met een buitengewoon talent het decoratief 
van den schouwburg alhier uitgebreid en onderhouden. 
Nu genoemde artist door hoogen leeftijd verhinderd 
wordt om tlie taak nog te vervullen, stellen Burge
meester en Wethouders den Raad voor om aan tien 
heer Van Hove met 1 September eervol ontslag te 
verleenen en het bedrag van zijn pflTHliftftB tc bepalen 
op ƒ 1500 — bet bedrag zijner wedde — wals er
kenning van tie uitstekende diensten, door hem aan 
den schouwburg bewezen." 

Amsterdam. Volgens de Nieuwe Rotterdam
se he Courant wordt of is misschien reeds concessie 
aangevraagd voor den aanleg en exploitatie van een 
stoomtram van Amsterdam door tie Watergraafs
meer, naar Muitien, Mukterberg en Huizen. 

— Volgens He Tijd zou iemand, wiens naam niet 
genoemd wordt, nasar tlie zeker wel bekend /al zijn 
bij de redactie van net Tijdschrift der Nederland
sche Maatschappij tot bevordering van Nijverheid, 
het aanbot! gedaan hebben om hierterstede kosteloos 
terrein af te staan voor een op te richten Volksmuseum 
VOOT handel en nijverheid, met daaraan verbonden 
bibliotheek en historische afdeeling. 

Rotterdam. Het bestuur van het Nederlandsch 
Schildersbond alhier heeft een vergadering uitge
schreven tegen 20 Juli a. s. te Delft, waartoe ook 
al die heeren zijn uitgenoodigd, die door hunne bantl-
teekening hebben doen blijken, voorstanders te zijn 
eener decoralie-schilderschool. Op die vergadering 
zal epu vaste commissie gevormd worden, belast met 
het vaststellen van eeu plan van oprichting eener 
decoratieve schilderschool en het oprichten eu besturen 
daarvan. 

Arnhem. Naar men verneemt, is het plan op 
kleinere schaal voor eene waterleiding alhier, waartoe 
de heer B. Salhach door den Raatl tier gemeente was 
uitgenoodigd, thans van dien ingenieur ingekomen. 
Dc raming der kosten bedraagt / .'(55,200. Volgens 
dit project kan in een etmaal 4000 M \ water ge
levenl worden. 

Deventer. Bij den Gemeenteraad is een voor
stel van Mr . 11. van Leghorn ingekomen om te be
palen, welk gedeelte van de vestingwerken tot open
bare wandelplaats zal worden l>estcmd , en om aan 
een deskundige op te dragen daarvan een plan te 
maken. 

Wageningen Blijkens inededealingen sijn de on
derhandelingen met het Velnwsch Locaa 1st,joorweg-co
mité over den aanleg van een lijn Ede—Wageningen— 
Uitenen thans voorgoed afgebroken. Het comité achtte 
de voorstellen van tien Raatl onaannemelijk. 

U I T K E ERIN G E N . 
— De Nederlandsche Handelmaatschappij geeft 

een dividend van ƒ 5 0 per aandeel van duizend 
gulden. 

Advertentien. 

H. & J. SUYVER. 
Fabriek vao Stoomketels en Werktuigen, 

de HoUandtehe Tuin. 
Bikkerstraat 20 en 22. te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S van alle bekende typen 
.-e reparatién nnn bestaande K E T E L S worden in 
den kurLst mogaiyken tijd geleverd eu uitgevoerd. 

Openbare Aanbesteding. 
B U R G E M E E S T E R U W E T H O U D E R S der ge

meente AMSTERDAM zullen op Maandag 19 
Juli 1880, te 12 uren des middags, tip het Raad
huis , in het openbaar bij enkele inschrijving doen 
aanbesteden: 

A. Het bouwen van het Physische La
boratorium der Universiteit. 

B. Het vernieuwen en verbreeden van 
de Brug No. 298 over de Geldersche 
Kade. 

C. Het leveren van 6 tweepersoons en 
6 een-persoons Geslagen IJzeren Uri
noirs met toebehooren. 

De voorwaanleu dezer Auulicstediiig zijn uitslui
tend te verkrijgen ter Drukkerij der Gemeente legen 
betaling van ƒ 3 voor de sub A (met teekening), 
f 0.20 voor tie sub B en f 1 voor de sub C (met 
teekening) genoemden. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden voor 
tie sub A cu B genoemden ten Kantore vau den 
Stads-Architect, Kamer no. 1 0 1 , en voor de sub C 
genoemden ten Kantore van den Stads-Ingenieur, 
Kamer no. <J3, op het Raadhuis, des voormidilugs 
tusschen 10—12 uren. 

Burgemeester cn Wethouders voornoemd, 
/Amsterdam, D R I E S S E N , Wethouder. 

3 J u l i 1880. Be Secretaris, 
D E N E U K V I L L E . 

Aanbesteding. 
B U R G E M E E S T E R E S W E T H O U D E R S van 's-Uer-

togenhosch, zullen op Dingsdag 20 Juli 1880, 
voormiddags 10 ure, teu Raadhuize aldaar, bij enkele 
inschrijving 

a a n b e s t e d e n : 
Het maken van eene KEERSLUIS met 

twee openingen aan de Groote Hekel. 
Het bestek cn tie teekeningen zullen van af be

den ter inzage liggen op het Raadhuis tc 's-Herto-
genbosch cn zijn de bestekken Ie verkrijgen bij den 
Gemeente-Architect aldaar, tegen betaling van /"0,75. 

De aanwijzing zal plaats hebben op Vrijdug 16 
en Zaturdag 17 Juli, telkens voormiddag 11 ure. 

De inschrijvingsbiljetten moeten vóór 2 ure nam. 
van den dag, dien der aanbesteding voorafgaande, 
in tie ten Raadhuize daartoe gestelde bus gestoken zijn. 

Inlichtingen zijn te verkrijgen op de dagen en 
uren van aanwijzing en inmiddels bij tien Gemeente-
Architect J . M . NA URE te 's-llertogenbosch, 

's-llertogcnbosch, 8 Juli 1880. 
Burgemeester cn Wethouders voornoemd, 

F. J . P O M P E , 1..B. 
J . N . G . S A S S E N , Secretaris. 

HET BESTUUR DEU S P A A R B A N K te Nijmegen , 
is voornemens, op Maandag den 19 Juli 1880, 
ten huize van den Societeithouder V A N D A M , Groote 
.Markt te Nijmegen, des middags om één uu r , 
publiek aantebesteden: 

Het bouwen van 8 Woonhuizen, een 
Villa en Drie Dubbele Arbeiders
woningen, op het terrein aan den 
weg naar Berg en-Dal te Nijmegen. 

Aanwijzing op het terrein op Donderdag 15 Juli 
a. s. des 's morgens ten elf uur. 

Teekeningen liggen ter inzage ten kantore van 
den Architect B E R T B R O U W E R , Molenstraat 43 
te Nijmegen , alwaar tevens de benoodigde inlichtin
gen te bekomen zijn. 

liet bestek is tegen franco overzending van f 0.60 
te verkrijgen bij tien Boekhandelaar II. C. A . T H I E M E , 
Groote Markt te Nijmegen. 

Aanbesteding. 
Op Maandag tien 12den Juli 1880 , ties mid

dags te twaalf ureu. zal door Burgemeester en 
Wethouders der gemeente Leiden, op het Raadhuis 
aldaar, A A N B E S T E E D worden: 

Het dempen der Binnenvestgracht langs 
het Plantsoen en van de Geeregracht, 
met rioleering en verdere aanbehoo-
rende werken. 

l iet bestek en teekening ligt ter inzage enz. 
aan tie stads-timmcrwerf, op eiken werkdag de 
besteding voorafgaande, van 's morgens te 10 uren 
ttit 's namiddags te 4 uren, alwaar het eerste ad 
ƒ -,10 verkrijgbaar is. 

Verlangde ophelderingen enz. zijn bij deu ge
meente-architect te Inkomen, door wien Donderdag 
tie besteding voorafgaande aanwijzing iu loco zal ge
daan worden des voormiddags te elf uren. 

Zegt het voort. 

ÖPËNBABË AAiNBESTEDLNür 
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

meente UTRhCHT, zijn voornemens op Zaturdag 
den 17. Julij 1880, ties namiddags ten één ure 
iu het openbaar ten Stadhuixe aan te besteden: 

Het vernieuwen van de Catharijne 
brug en het verrigten van bijbehoo
rende werken. 

Hét bestek met teekeningen ligt van af Maandag 
den 5. July e. k. ter inzage aan het bureau der 
Gemeentewerken Achter Klurcnhurg en is van dien 
datum af aldaar, zoomede ten stadhuize en bij de 
Boekhandelaren V A N T E R V E E N KN ZOON verkrijg
baar gesteld tegen betaling van /2 .50 per exemplaar. 

Aanwijzing iu loco zal plaats hebben op Maandag 
12 Julij e. k. des voormiddags ten 1 0 ' / a ure. 

Utrecht, 1 Julij 1880. 
Be Secretaris der gemeente Utrecht, 

W . 11. DE W A T T E V 1 L L E . 

FABRIEK DE H O L Ü M I S b l I E I.ISSEL 
i m : j o i g h & c ° . 

Civiel-lngenieurs te Oudewater, 
leveren en vervaardigen in den kortst mogelijken tijd alle soorten van Stoombaggermolens in hout- i,f 
ijzerconstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor elke tliepte eu opbrengst van 150 tot. 2000 M 3 t»,>r 

werkdag, eu verder Stoomwerktuigen, Ketels , D r i j f w e r k e n , Locomobielen, Heimachines 
Steen- en Tegelvormmaohlnes, IJzeren K a p - eu 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 Ltd. L o n d o n . 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

V A N 

VAU. DE! TRAVERS, 
geeft berigt dol door baar tot eenige A O E N T E N voorden 

verkoop van ASPHALT in brooden /ijn aangesteld: 

F O L K E R S &, O». te Amsterdam, 
door wie ook tot het leggen van vloeren inlichtingen werden verstrekt en orders \ • geheel Neder. 
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan do Fabriek. Ileltweg N " . 3 , te Amsterdam. 

De Directeur W. P. WALSH. 

C A L Q U E E R L I N N E N . 
D e UC*i t r k w a l i t e i t aan eeue zijde mat, expresselijk met mijne Firma gewaarmerkt, verkrijgbaar 

UI rollen vau 24 yards (22 Meter) ter breedte van: 

0 . 7 7 M . 0 . 9 6 M . 1 . 1 0 M . 
• • • • i k r kwaliteit dubbel olyphants Whatman laatste rkbrieknat. 
Alle soorten PAPIER SANS FIN en CALQUEERPAPIER , benevens dc lijnste PASSERDOO-

Z E N enz. uit de meest gerenommeerde Fabrieken. 

V e r k r i j g b a a r i u J e M a g a z i j n e n v a n T e e k e n b c h o d t c n v o o r B o u w k u n d i g e n 

v a n T h . . 1 . M U I » I I K t e Utrecht. 

Ontwerp—Gasfabriek. 
B U R G E M E E S T E R KN W E T H O U D E R S van MID

DELBURG, 
noodigen hen, die zich willen belasten met het 

ontwerpen van plannen, bestekken, be 
grootingen, enz. voor eene te Middelburg te 
stichten Gasfabriek mei daarbij behooreiid buizennet, 
i'it naar wier ontwerpen reeds Gasfabrieken gesticht 
zijn, u i t , om zich vóór den 15 dezer te wenden tol 
den Burgemeester tier Gemeente, met opgave van 
hunne voorwaarden en onder overlegging dur stukken, 
waaruit van hunne bekwaamheid in tleze blijkt. 

Middelburg, tien 2 Juli 1880. 
Burgemeester cn Wethouders voornoemd, 

PICKÉ. 
De Secretaris, 

G. N . DE S T O I ' I ' E L A A R . 

_A.ljar«Mii<*oii Depot 
M B 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 
V A N 

SA^haiC'E. TE KEIGMES. IK.WkHIJk. 
Z I L V E R E N M E D A I L L E 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 PARIJS. 
Teekeningen en Prijseourant /ijn te bevragen bij 

I. .1. S A N D , Wïjtiliaven 78 Rotterdam, alwaar ook 
verkrijgbaar: Versebillclide soorten van g.iedkou|ie 
T E G E L S en TROTTOIRSTEENEN (genre 
Snire'Oieiniiies). 

linze Macbilies wonlen gebruikt door de 1 leeren : 
DKRICKS X (IKLDKN.S te linden: V A N DKIt 
W E D D K N ft D E K R U Y F F te Nijmegen en dooi
de Société tinongme des Tuiler.es d'r.eltl. 

1' r W s J j j ^ j ^ PRIJS 
Boulct Frcrcs, Lacroix &* C 

Machine-Fabrikanten 
28 rue des Ecluses St.-Martin 

P A B I J » . 
Volledige inrichtingen van Fabrieken VOOT nlle 

soorten van |H>rccleiii en aardewerk. Meer dau 
duizend dezer machines zijn zoowel in Frankrijk 
als iu bet Buitenland •rkiiig 

D e g e t U D S t r e m k G a t i l t g u s w o i d t o|i franco 

i t a n v r a m ' f r a n c o I i i w u i i i l i ' i i . 

l U l O L S l i O E I l , te A r n h e m . 
t * t t M . Z . ï l v r i r n M e d a i l l e v o o r W n t r r -

| i i i M - l i i » t r n i i H ' i i l i * i i . 
I N 7 0 . l l o o g « t * ' o n d < * r M a l i r i r i l i i f f v o o r W i i -

t r r p H N - 1*11 l l o r k i i i € ' r t - l i i M t r u i i i « * i i t c i i . 
Voort*: E Q U E R R E 8 , B A K E N S , M E E T K E T T I N -

G E N , P A S S E R D O 0 Z E N , enz. enz. 

Mo/.iiilt Tegels voor Moe ien 
in K E U K E N , W I N K E L S , V E S T H I U L E S , CORRI
D O R S , W A R A N D A ' S , enz., alsmede B E K L E E D I N G 
vnn H U R E N , Ï E t i E L S voor W.OKMI1AKKEN en 
P A N E E L W E R K enz. 

Uitsluitend Agentschap vun Jlaw i ('°. 
voor Nederland cn deszelfs Koloniën 

Gr. J. OOR, 
F i r m a A N T . I J K W I L D , 

Scheepmakers/laven JV". U'J en Jufferstraat N". 5G. 

R O T T E R D A M . 

Wijnstraat Rotterdam. 
ROBEY & COUPS V E R T I C A L E STOOM

MACHINES mei of Binder STOOMKETEL. 
steeds voorradig. 

Wij ;rai anileeren deze. als zijnde ile lieste in liiinii.' 
snort . legen eiiiuiiireereude |nijzeu. 
Geïllustreerde prijscourant wordt op aunvraay 

loegezoiideo. 

GAS-ZUIVERING 
door het gebruik van ijzer-oxyde, gelevenl tloor de 
Gas Purification and ChemicalC°. Limited London. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en O o s t - l n d i ë 

W. Hoven en Zoon, Rotterdam, 
bij wien bijzonderheden en prijsojigaveu verkrijg
baar zijn. 

LOUIS GOFFIN & CIE. 
R U E D A R T O I H Ï O . 

L U I K . 
Eigenaars en exploitanten van H A R D S T E E N - • 

van K E I J E N G R O E V E N . 

I* 
V I O Z A I K K -

A R K E T V L O E R E N 
en verglaasde gefigureerde Te

gels , voor H u r e n en Decoratie. 
D E L I N T & C " . , H a r i u g v l i e l 7, Rotterdam. 

T E KOOI* VOOR ƒ 4 5 — 
een net geconserveerd Ex. 

V I O L L E T - L E - D T J C . 
D i c t i o n n a i r e r a i s o n n é 

D l 
1'Architecture francaise du XI au XVI Siècle, 

10 deelen in bal!' rood rbagr. lederen banden. 
Adres bij den Imekbaii.leluar J . S. DE H A A S , 

I'aleisstruat Amsterdam. 

Vyftiende Jaargang. N \ 29. Zaterdag 17 Juli 1880. 

Gedrukt by G . W . van der Wiel & 0°. te Arnhem, 

D E O P M E R K E R . 
^^^^ 

"WEEKBLAD 
V O O B 

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 . 
Het Weekblad verschijnt des Zaterdags. 

Mn abiiti'ieintiit bsdvsaft vtmr bet binnenland ƒ 1 . 0 5 per 8 maanden of 
wel bij vooniiLbetidiug zei gulden per jaar. Afzonderlijke BOSSBMM bij vour-
nit In-tell i ii- 15 eent. 

A l l e stekken en advertentien te adresseeren aan 

de Administratie to .Arnhem. 

Advertentien uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Advertentien van 1—5 regel* ƒ 1 . — , daarboven 20 cent voor eiken regel 
plaatsruimte eu 10 cent voor eeu bewijsnummer. Advertentien voor liet bui
tenland H cent per regel. 

N I E U W E STOOMTUIGEN. 
Ietier zou zeker aan een mystificatie gedacht 

hebben, zoo men hem vóór een twintigtal jaren 
was komen vertellen. dat iemand erin slagen SOU 
een beweegkracht van vier paarden te besluiten in 
een aanricht van zestien tot twintig jtonri. Men 
rekent gewoonlijk, dat ongeveer tien mannen noodig 
zijn om tien aanhoudenden arbeid van een stoom-
paard te verrichten. Welnu, tien mannen wegen 
gemiddeld seven honderd kilogr. Vau 1800 tot 1825 
was het gewicht van een stoompaard gemiddeld 
1460 K . G . , maar in IS i - ï deden de bekwaamste fabri
kanten tlit gewicht dalen tot 800 en zelfs tot 700. 
Hij de locomotieven, tlie men doet werken bij een 
veel hongeren druk dan de vaste stoomtuigen, ging 
hel. gewicht tie 500 K . O . niet te boven. In de 
laatste jaren heeft men het middel gevonden om 
machines van 200 K . O . per paard te vervaardigen, 
zelfs van 1 0 0 , en , bij uitzondering, ook van 80. 
Maar nog nooit had men oen motor voortgebracht, per 
paardekracht wegende 5 K . G . en 000 gram, de 
ketel eronder begrepen, en zonder ketel 2 kilo eu 200 
gram. Dit toch is tie zeer merkwaardige uitkomst, 
verkregen door de heeren Ahrbocker, te Londen, 
naar tie aanwijzingen vau de heeren Herreshortf. 

Een tier motorsdlerreshorlf, de eerst vervaardigde , 
Van vier paardekracht geven, en weegt met zijn 
ketel slechts 22 K . G . en 050 gram. De cilinder 
heeft .18 m.M. zuigerslag. Hij maakt 500 omwen
telingen in de minuut, ouder een druk vau tien 
dampkringen. De stoom dringt slechts iu den cilin
der gedurende twee tierden van tien zuigerslag. 

Het is natuurlijk op deu ketel, tlat uien dc be
sparing van gewicht vindt. De ketel bestaat ïn een 
koperen buis van 13 m.M. middellijn en van 22 M . 
85 c.M. lengte, slangvormig opgerold. Deze slang is 
besloten iu een omhulsel van phosphorhoudend brons 
van 44 c .M. hoogte op 42 middellijn. De haard 
bevindt zich iu het benedengedeelte der slang, eu 
wonlt gestookt met cokes of petroleum of gas. Het 
verdampte water ontsnapt in eeu vergaarbak. «af
scheider" genoemd De aftreknijp stort baren inhoud 
u i l - bij «last tvuiid. De .uiddelounL,bedel. Ie ktnehfc 
scheidt het water van deu stoom; bet water valt op 
den bodem, de droge sloom gaat over in een ver
hitter en vandaar in den cilinder. Deze schikking 
is uitmuntend. 

De cilinder heeft men gewonnen uit een blok 
staal: alles is overigens van staal: zuiger, stang, 
kruk, enz. Het deksel en de fundatie-plaat zijn 
van brons. A l dt; stukken zijn uitgehold ; ook de 
zuiger is hol. Men kan dit kleine werktuig onder 
den arm nemen en het op een boot plaatsen, in 
den een of anderen hoek, en als men het aan boord 
niet meer nootlig heeft, brengt men het op zijn ge
mak naai" huis. Het is tie draagbare beweegkracht 
bij uitnemendheid. 

Men beeft geen enkele uitbarsting te vreesen met 
den slangvormigen ketel en brengt in minder dan 
een kwartier het werktuig onder druk. Hetzelfde 
stelsel is toegepast opeen werktuig van vierhonderd 
paardekracht, bestemd om een pomp in beweging 
te brengen. 

De heeren Herreshoi 11 berichten, dat de verhit-
tingsupporvlakte, die aan één paardekracht beant
woordt, ternauwernood een vierkanten voet over
schrijdt. Elke vierkante voet brengt ongeveer 7 K O . 
stoom voort, en elk K G . kolen geeft 12 K . G . s t o o m : 
de uitgaat' aau kolen per paardekracht zou dus ge
middeld slechts 700 gram zijn. Zoo het werktuig 
eeu condensor had, zou de uitgaaf kunnen dalen 
lot 500 a 000 gram. 

De heeren Herreshorlï hebben voor tie Admiraliteit 
een motor vooi- een torpedo-boot gemaakt; deze 
weegt slechts 12000 k i lo , en de verbittings-opper-
vlakte is 200 vierkante voet Hij beeft een werkelijke 
kracht van 100 paarden. Genoemde ingenieurs maken 
thans een inotor van i paanlen gereed, die slechts 
dertien kilogram weegt. Vier paardekracht, min
der wegende dan een k ind , is een vooruitgang, 
waarop het goed is de aandacht te vestigen, l ie t is 
duidelijk, dat dergelijke motors, tlie ternauwernood 
de ruimte vau een kleine kachel innemen en zulk 
een exceptioneel vermogen nebben, de kleine nij
verheid vooral baten zullen. Men zal ze overal op
stellen, omdat zij niet kunnen springen en slechts 
een weinig water eu cokes noodig hebben, en ze 
aanwenden VOOT het trekken van voertuigen Op ge
wone wegen en bovenal voor het besturen van lucht
bollen, l iet vraagstuk der besturing van luchtlmllen 
is varbonden aan tie ontdekking van een leer krach* 
tigen en tevens zeer lichten motor. Die van Her-
reshorff schijnt daartoe als aangewezen; men kan 
althans bezwaarlijk hopen op het \crkrijgeii van kracht 
voor legeren prijs en met geringer gewicht. Laten 
wij het woord aan de toekomst. 

Ook eeuige regelen over den motor-Tyson, die 
eigen lijk slechts een variante van tien motor-I lerres-
korft* is. Sinds eeuige maanden wordt hij veel 
verspreid iu Amerika. Men plaatst hem op een 
console• op een drievoet, op een sierlijken support, 
in een groote poroeleinen vaas. Het is een speel

goedachtig werktuig, dat toch neer goed naaima
chines, kleine gereedschappen, draaibanken , lucht-
veiwerschings-toestellen enz. doet werken, geeft zijn 
2.8 K . G . per seconde, en heeft dus ongeveer tie 
kracht van een-veertigste paard, iets meer dan het 
een-vierde der kracht van enn man. Het wordt gevoed 
met coke ut petroleum of gas, terwijl de ketel even
eens gevormd wordt uit een buis, gedraaid uls een 
slang. Dit lilliputterig werktuig schijnt geroepen 
tun diensten tc bewijzen voor het voortbrengen van 
kleine knielden iu huis. 

(Journal des Débat».) H. 0. P. 

P R I J S V R A A G VOOR HET C A S I N O - G E B O U W T E 
S C H E V E N I N G E N . 

Door eene vriendelijke hand ontvingen wij tie cir
culaire, waarbij eenige architecten uitgenoodigd wer
den ontwerpen in te leveren voor een casmo-gebouw 
te Scheveningen. Dit stuk is vun den volgenden 
inhoud: 

's-Gravenhage, deu 20 Junij 1880. 
Het Comité voor tie stichting van een OasinO-

gebouw te Scheveningen, heeft de eer U uit te 
noodigen, daarvoor een ontwerp te maken, tlat bij 
tie zaïuenstelling in hoofdzaak aan bijgaande plalle-
grond-ieekeniug moet beantwoorden. 

Het gebouw zal geplaatst wonlen aan het einde 
van den Badhuisweg tegenover tie Galeries. 

Het daarvoor bestemde terrein heeft een breedte 
van 40 bij eene diepte van 80 nieter. 

De kosten van het geheel afgewerkte gebouw 
mogen hoogstens ƒ 175,000 bedragen. 

u. Aan de voorzijde wordt verlangd een terras, 
waranda en nis voor muziekuitvoeringen. Voor de 
diepte van het terras is 25 meters bepaald. 

b. Achter het terras wordt gevraagd een gebouw 
ingelicht tot café-restaurant. 

e. Achter in het sub b. omschreven gebouw 
moet een zoiner-theatre gebouwd worden, ruim ge
noeg om aan 1200 personen zit- en wandelplaatsen 
te verleenen. 

De zaal mag slechts cén gaanderij bevatten en 
alleen voor cli» 'bedmnirig van het buffet met de café-
restauraut gemeenschap hebben. 

Het tooneel moet ingericht woitlen tot het geven 
van Balletten en Operetten. 

De ruimte onder het tooneel moet eene hoogte 
hebben van 8 a 9 meter. 

Voorts moeten in onmiddellijke gemeenschap met 
het tooneel een voldoend aantal kleedkamers voor 
tie artist en wonlen aangelegd. 

De zaal moet tevens voor het geven van bals 
kunnen gebruikt wonleu. 

De zaal moet goed verlicht zijn (daglicht) eu ge
ventileerd kunnen wonlen. 

Het gebouw moet zooveel mogelijk brandvrij zijn , 
verder voorzien van ruime toegangen , bureaux voor 
plaatskaartjes, garderobes, services en zomerverblij
ven voor den Directeur van het Cusino-gebomv en 
voor den pachter van het café-restaurant. 

d. Voor dit ontwerp vraagt men: 
l u . Teekeningen voor de indceling van het ge

bouw; 
2". Doorsneden over de lengte en breedten van 

het ontwerp; 
3". De voornaamste gevels; 
4". Eeue gespecificeerde begrooting van kosten 

voor de geheele afwerking van 't gebouw; 
5". Eene toelichtende nota. 
De teekeningen moeten op eene schaal van 1 op 

100 wonlen vervaardigd. 
e. De architect, tlie naar het oordeel van tie 

Jury , zal leveren het plan, hetwelk het beste aan 
de eischen voldoet en het aannemelijks! is voor het 
doel, zal als belooning, indien tot de uitvoering 
wordt overgegaan, met de leiding van en het toe
zicht op den bouw belast wonlen en daarvoor «ene 
belouuhig ontvangen van 5 percent der bouwkosten. 
Overtreft de aanbesteding de begrooting, dan wordt 
voor dat meerdere geene helooniiig genoten. 

/ . Het gebouw moet 1 Julij 1881 in gebruik 
genomen kunnen worden. 

Het inwendig afwerken van schilder- en verdere 
versieringswerken moet tusschen October 1^81 en 
Mei 1882 worden uitgevoerd. 

g. De Jury bestaat uit de heeren: J . A . A . 
Waldorp, Hotd'd-Iiigeiiieur van den Waterstaat tc 
'sGravenhage, D. Keindcrs, Architect-Directeur der 
gemeentewerken te 's Gravenhage eu W . Springer, 
Gemeente-Architect to Amstenlam. 

h. De plannen met begrooting, toelichtende be
schrijving enz. moeten vóór of op 15 September 1880 
worden ingeleverd bij tien heer I'. de Sotuiaville, 
Koninginnegracht No. 48 te 's-Gravenhage, bij wien 
dagelijks vóór twee ure des namiddags de gevor
derde inlichtingen omtrent bijzonderheden kunnen 
verkregen woitlen. 

Namens het Comité voornoemd , 
L . E . UlJTTENUOUVEN. 
P . DE SOMN&VILLI. 

Na de lezing dezer circulaire rijst tie vraag welke 

belooning aan het best gekeurde ontwerp zal woitlen 
toegekend, indien niet tot de uitvoering wordt over
gegaan. Volgens de letter zal de gelukkige zich 
tevreden moeten stellen met het denkbeeld . dat onder 
zijne leiding een Casino zou gebouwd zijn. als men 
tot. »V .lit.voering van het denkbeeld was overgegaan. 
In het belang tier zaak is het jammer, dat tie uit-
schrijvers der prijsvraag in dit mogelijke geval niet 
voorzien hebben, want oni getwijfeld zal dil velen der 
uitgenoodigd en den moed ontnemen om aan den 
wedstrijd deel te nemen. 

Al klinkt het vreemd dat eeu prijsvraag uitge
schreven wordt voor het ontwerpen van een geitouw, 
waarvan de distributie aangegeven wonlt , moet erkend 
winden dat de bepaling omtrent de .jury navolging 
verdient. In tlit bijzondere geval, waar het schep
pingsvermogen van tien bouwkunstenaar aan banden 
gelegd wordt, wordt de vraag hoofdzakelijk op con
structief terrein teruggebracht; aan het ontwerp, 
dat degelijke vormen aau goedkoojte constructie paart.. 
wordt waarschijnlijk de prijs toegekend en bij tie 
beonrdeeling sjieelt de gespecificeerde begrooting eeu 
groote rol. 

Naai1 onze bescheiden meening kan het uitschrijven 
eener prijsvraag voor dit doel minder aanbevolen 
wonlen, te meer daar er voor tie uitwerking van 
het plan en de mogelijke uitvoering van het werk 
weinig tijd beschikbaar blijft. 

A M S T E R D A M S C H E K A N A A L M A A T S C H A P P I J . 
Door tie Directie der Amsterdamse he Kanaalmaat

schappij is in een daarvoor belegde buitengewone 
algemeene vergadering aan de aandeelhouders mede
deeling- gedaan van den gunstigen stand der onder
handelingen met dt! Regeering betreffende de over-
neming van de haven- en kanaal werken. Hieruit 
bleek, dat tie Regeering van de vier aanhaar oor
deel onderworpen voorstellen van belanghebbenden , 
dal van de heeren Wertheim en Gomperlz een na
dere overweging had waardig gekeurd. Dit voorstel 
beoogd*, aan den Staat tie verdere voltooiing, het 
onderhoud enz. over te geven met intrekking der 
Hildening en itsntegarantie. De Maatschappij zou tie 
kosten van directie dragen en uil do bruto opbrengst 
2 pCt. op de aandeelen uitkeeren , en wat verder 
overblijft met het saldo van verpande gronden aan
wenden tot aflossing en amortisatie van aandeelen. 
Dit voorstel brengt de rente van 3'/j tot 2 pCt. 
terug, met kans om voor 55 tot 72 pCt. in het 
nog loopende tijdvak der concessie 1017 uit de on
derneming te geraken. Zoo zullen èn de Staat, èn 
tic aandeel houtiers naar even rei lig he id der krachten 
boeten voor hun misrekening, bij bet geven en aan
vaarden tier concessie begaan, dat de kanaal- en 
havengelden de kosten van onderhoud eu exploitatie 
zouden dekken. 

Het tweede voorstel was van deu heer P. J . W. de 
Bruijn, bestendiging van den bestaandon toestand, 
doch vermindering der rente van 3-.J- op 2J pCt. , 
en voor tleze gelden aandeelen hetzij door koop of 
uitloting iu te trekken. Het derde was van tie heeren 
Frederik Muller en Dr. O. E. Heijnsius, oni elk aan
deel van ƒ 1 0 0 0 tegen f 500 4 pCt. Nat. Werk. 
Schuld in te ruilen, en het vierde van den heer 
J. G . Jager, reeds bekend, en dat in verband met 
een vrije vaart op het kanaal een oplossing der 
quaestie beoogt. 

Naar aanleiding van deze voorstellen zond tie Re
geering aan de directie een nota, waarin wordt voor
gesteld , dat tie Maatschappij al haar bezittingen, 
rechten, verplichtingen en lasten aan den Staat zal 
overdragen, uitgezonderd de gronden onder verband 
van pandbrieven. Het batig slot echter van die gron
den strekt iu mindering tier uitkeering. De bruto-
opbrengst der kanaal- eu havengelden wordt binnen 
drie maanden na afloop van ieder halfjaar aau tie 
Maatschappij uitgekeerd, totdat tlie met dc ovei-schotten 
der verpande gronden te zamen een som bereikt hebben 
van ƒ 6 , 0 3 0 , 8 9 8 . 7 0 , zijnde tie som tier jaarlijksche 
uitkeeringen volgens renlegarantie tloor tien Staat 
verschuldigd, na aftrek vun hetgeen daarvan voor 
renten en aflossing tier door den Staat gewaarborg
de leeniug vau / 0,500,000 zou moeten worden 
afgezonderd. Inden de uitkeering van eenig jaar 
minder dan ƒ 300,000 mocht bedragen, wordt 
dit door tien Staat tot dat bedrag aangevuld. In
dien de Staat , voordat de som van ƒ 0,039,898.79 
ten volle aan de Maatschappij is uitgekeerd, tie 
helling van kanaal- en havengelden mocht willen 
afschaffen, dan betaalt hij uau de Maatschappij de 
tloor berekening van rente op rente ad 4 pCt. 's jaars 
te vinden dadelijke waarde van het dan nog onuit-
gekeerde gedeelte dier som. 

Tegen tleze laatste bc|«l ing maakte de directie 
al dadelijk bezwaar, waaraan evenwel tegemoet ge
komen kau wonlen, zeide zij, tloor te bepalen, dat in 
hel vermelde geval de Staat ietier halljiuir een be
drag van ƒ 1 0 0 , 0 0 0 zal uitkeeren totdat de som 
van ƒ 6,039,898.79 is bereikt. Omtrent de aanvul
ling hij eventueels mindere uitkeering van kanaal-
en havengelden, merkte tie directie op, dat in 1879 
tlie lom is verkregen, en dat tie scheepvaart in het 

eerste halljaar van 1880 zoo is toegenomen, dal tlit 
jaar niet minder dan ƒ 2 2 5 , 0 0 0 zal ontvangen wor
den , waarom zij wenscht dat iu het Regeeringsvoor-
stel de 2 ton op ƒ 2 2 5 , 0 0 0 worde gebracht; wonlt 
hierin toegestemd, dan s a lm 26 jaar de ƒ 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
geheel voldaan zijn en de tel mijn van de afdoening 
in 1907, inplaats van 1017 , het einde der conces
sie zijn. 

Ten slotte vestigt de directie de aandacht der 
Regeering, om de iritkeering aan de Maatschappij 
gtdieel van de opbrengst der tollen af te scheiden 
tloor 25 annuïteiten van ƒ 2 1 0 , 0 0 0 te voldoen in 
halfjaarlijks) he termijnen. 

In een uitvoerig schrijven geeft tie Regeering de 
redenen op, waarom zij zich met de eerste voorge
stelde wijziging kan vereenigen; verder handhaaft zij 
dan ook haar voorstellen in de nota van 9 Juni vervat 
met wijziging van punt rf over tie uitbetaling bij 
afschaffing tier kanaal- en havengelden, in den 
geest van tie opmerking der directie, van een half-
jaarlijksche uitkeering van ƒ 1 0 0 , 0 0 0 totdat de 
f 0,039,898.79 zal bereikt zijn. 

liet voorstel dat tie Regeering nu gedaan heeft, 
acht de directie billijk. De aandeelhouders toch zullen 
tie uitkeering ontvangen, die zij — ging deze onder
neming niet aan den Staat over — zouden genoten 
hebben. Alleen tie wijze van berekening der dadelijke 
waarde van het restant der som / 6,039,898.79, 
dat na het jaar tier event.ueelc afschutting van de 
tollen nog uit te keereu zal z i jn , eu de waarborg 
van den Staat voor de jaarlijksche opbrengst der 
tollen wensehte de directie veranderd te zien 

Aan het eerste verzoek voldeed de Kegeering, 
aan het tweede niet; toch meende de directie niet 
vertier op een verliooging van de tloor den Staat te 
garandeeren minimum-opbrengst der tollen te mogen 
aandringen en stelt daarom voor, haar te machtigen 
mirt de Regeering een overeenkomst aan te gaan 
op de bovenbedoelde grondslagen, vervat in tie nota 
der Regeering van 5/9 J u n i , gewijzigd bij missive 
van 5/9 Jul i . ' 

Wegens het onvoldoend kapitaal, door de aanwezige 
aandeelhouders vertt^renwooitligd , kon de vergadering 
geen beslissing nemen en is zij tot over veertien 
dagen verdaagd. 

Berichten eo mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

Voor aaneengeschakelde remmen wint het begin
sel van »zeJ/xoerkendheid", ook genoemd tauto-
maticiteit", meer en meer veld. 

De Engelsche, 1'iansche, Belgische en ook ile Ne
derlandsche Regeeringen hebben hare overtuiging op 
tlit punt zeer sterk uitgesproken, en aan de Spoor
wegmaatschappijen doen weten, dat geen remtoestel 
als voldoende kan aangemerkt wonlen, tlat niet door 
zijn zelfwerkend optreden aanduidt, tlat het toestel 
beschadigd Of onvertrouwbaar is. 

Die richting is nu door de meeste vakmannen 
aangenomen ais de juiste, en herhaalde ongevallen 
met niet-automatische remtoestellen toonen meer 
en meer hoe gevaarlijk deze zijn. 

Als voorbeeld melden wij hierbij, dat op den 3 0 , i e n 

Juni j l . te Hijssel een ongeval plaats had met deu 
vacuum-rem van Smith. De trein van Douui, tlie 
van dien rem is voorzien, reed het station Rijssel 
met matige snelheid binnen en bij het aanzetten 
van den niet'OUtomatischen vacuum-rem bevond de 
machinist, tlat hij niet bijtijds kon stoppen, omdat 
tie pijpkoppeling tusschen twee wagens was losge
gaan. Dc trein reed tegen de bufferstops, en dooi
den terugslag wenlen verscheidene reizigers gewond. 

(ielukkigerwijze was de snelheid, waarmede de 
trein het station binnenreed, niet zeer groot, daar 
anders waarscbynhjk paenschenlevens tc betreuren 
zouden zijn geweest. 

— Voor de nieuwe bekroning van tie Jeruxalem-
kerk te Berlijn heeft men den knop in het vuur 
verguld, terwijl bij het kruis h bul verguld ing met 
echt Brusselsch goud werd aangewend. De daarbij 
opgedane ondervinding pleit sterk voor de hladver-
gulding, daar zij niet half zooveel gekost heeft als 
de vuurveigulding en zich bovendien beter houdt. 
De uitgaaf voor blatlvergulding heeft bedragen 70 
M . per M a , die der vuurvergukling 180 M . (§) 

B I N N E N L A N D 
's-Gravenhage. Door den Qouvernetur*Generaal 

van Nederlandsch Oost-Indie* zijn de volgende be
schikkingen genomen: 

bij tien Waterstaat enz., benoemd: tot opzichter 
l e klasse, de ambtenaar op nonactiviteit C. van 
W i j k , laatstelijk tlie betrekking bekleed hebbende; 
tot opzichter Se klasse K . A . Berkheiner en J . H . 
Davidsz; verleend: een tweejarig verlof naar Europa , 
wegens meer dan vijftien jaren onafgebroken dienst 
in deze gewesten, aau tien opzichter le klasse I'. 
E. Austermaiiii; 

bij den dienst der Staatsspoorwegen op Java, 
benoemd: tot opzichter l e klasse A . van Lakerveld , 
eu tot chef van de exploitatie tier Oosterlijneii, 
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tevens choi der 4e iftJiHwig (veneer) dier exploi
tatie L . F . H . ten Hones; 

bij den dienst der Bataviasehe Havenwerken 
aangesteld: met ingang vnn I Juni ' H O , als chef
werktuigkundige te Batavia D. Croll Jr . ; 

bij het Mijnwezen , belust: met de waarneming 
der betrekking van ingenieur 'lo. klasse, de ambte
naar op nonactiviteit J . II. Menten, laatstelijk hoofd
ingenieur bij dien tnk van dienst; 

bij het Kadaster, verleend: een tweejarig verlof 
naar Europa, wegens ziekt»?, aan den adjunct land
meter l e klasse A . Uijl den Bogaard. 

— Door Z. ftf, is de adspirant-ingenieur dei' Ma
rine H . Cop, met ingang van den Isten Septem
ber a. s., benoemd tot ingenieur 2de klasse bij de 
Marine, buiten bezwaar van 's Rijks schatkist. 

— Door den Minister van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid is de vergunning voor een stoomboot-
dienst tot vervoer van |iersonen, goederen en vee 
en het s l e e ë n van Knepen op de Lange tusschen 
Gorinchem en Geldennalsen, welke voor den tijd 
van één jaar is verleend aan 1'. Smit Jr . , thans deli-
nitief verleend eu overgedragen aan 11. Muller, le 
Gorinchem, en is dezen tevens vergunning verleend 
dien dienst uit te strekken tot Rotterdam. 

— Door den Minister van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid is de aan C. Staal verleende en aau 
H . J . van Mierlo overgedragen vergunning voor eeu 
stoombootdienst tot vervoer van goederen en vee 
tusschen Amstenlam en Eindhoven gesteld ten name 
van bet bestuur der Veghclschc Stoombootmaatschappij 
te Veghel. 

— De lieer Louis Finet, ingenieur, te Brussel, 
beeft een adres gericht aan den Koning, waarbij 
hij met liet oog op de vele branden, die in den 
laatstcn tijd ook in Nederland door de vonken der 
spoorwegloroinotieveu zijn veroorzaakt, de aandacht 
vestigt op den door hem uitgevonden ,,combuseteur''. 
De adressant verzoekt, dat een staatscommissie zal 
worden benoemd om een onderzoek in te stellen naai
de eigenschappen van dit toestel, dat, in den 
vuurhaanl geplaatst, volgens den uitvinder den mok 
geheel verbrandt en iu gas doet overgaan eu bet 
uitwerpen van vonken of andere brandende stollen 
volkomen belet. 

— In de vergadering van 4 Juui II. werden de 
heeren F . J . van den Berg, A . J . Voorduin en .1. 
W . Wekker tot leden van den Raad van Bestuur 
van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs benoemd 
tot vervulling van de drie vacatures, door de perio
dieke aftreding ontstaande. Hit den nu volialligeu 
Raad zijn gekozen tut president J . P. de Hordes, 
tot vice-president Jhr . G . J . G . Klerck en tot pen-
ningmeester A . J . Vooi duin. 

Amsterdam. Met een enkel woord maakten 
wij reeds melding van het vrijgevig aanbod, door 
een inwoner van Amsterdam, door tusschenkomst 
van Jhr. P, Hansen, gedaan aan de Maatschappij 
ter bevordering vuu Nijverheid, om de stichting van 
een Volksmuseum voor handel en nijverheid met 
daaraan verbonden bibliotheek eu historische afdoe 
ling in de hoofdstad lie vorder lijk te wezen. 

De heer E . . die de noodige terreinen voor het 
museum heeft aangeliodeii, verbindt daaraan de voor
waarde, dut de instelling blijvend aan bare bestem-
tiling zal licuntwoorden en het museum iu zijnen 
geest wonle ingericht. 

Dat, mocht deze hoogst gewenschte zaak totstand
komen, tegen deze denkbeelden zeker geenerlei IM>-
zwaren zullen rijzen, kan blijken uit eeu schrijven 
tot toelichting van de Maatschappij ter bevordering 
van Nijverheid gericht. 

Wat het begrip van eeu llandclsmuseum in mo
derne richting betreft, dit acht de aanbieder over
bodig te omschrijven, daar hij liet door de afdeeling 
Dportsdeeller" op de wereldtentoonstelling van 1X78 
te Parijs als genoegzaam bekend onderstelt. 

Dc heer E . wenscht slechts de historische richting 
aan te geven. De chronologische volgorde laat bij 
aan meer bevoegden over. 

Du afdeelingen, welke hij zou opgericht willen 
s i n , ziju een 20 tal cn aldus verdeeld: 

1. Geschiedkundige boeken over handel, van de 
oudste tijden af. 2. .Munten. 3. Maten. 4. Gewich
ten. 5. Wisselwetten. 0. Oude wissels, oude co
gnossementen , enz. 7. Oude koopmansboeken. 8. Oude 
prijscouranten. 'J. Oude ordonnantiën cn wetten op 
bundel en zeevaart. 10. Oude land- en zeekaarten. 
11 . Oude modellen vnn schepen. 12. Oude wetten 
over ingaande rechten enz. 13. Oud papiergeld van 
alle landen. 14. Oude schuldbrieven, obligation, 
ac t i ën , hypotheken enz. 15. Oudehandels-correspon-
dcnl ién , die voor de bezitters slechts nog historische 
waarde hebben, llï. Oude schilderijen, prenten enz. 
Allegorieën cn satyren op handel en scheepvaart lie-
trekking hebbende. 17. Teekeningen van oude han
delsbeurzen en gild olm izen. I X Wetten voor gilden; 
geschiedenis van gilden eu hunne penningen. \ 9. 
Oude ijzeren brandkasten, oude kantoormeubelen, 
oude groote wagen, goud wagen enz. 20. Oude 
handelsstatistieken, oude handelsgeographteftn enz. 

Omtrent een en ander voert de heer E . o. a. 
aan: een prijscourant uit dezen tijd bijvoorbeeld 
wordt belang wekkend door baar te vergelijken met 
prijscouranten uit vroegen! eeuwen. lletzellÜe is het 
geval met wissels van den tegen Woonligen tijd en 
die van vroeger. Zijns inziens bestaat er niets uit 
vroeger eeuwen, direct of indirect den handel be
treffende, wat niet reeds beden belangrijk is voor 
den denkenden koopman, al schijnt het op den 
eersten aanblik nog zoo onbeduidend, evenzeer als 
alles wat op handelsgebied van onzen tijd betreft 
voor den nazaat zeker van niet minder historische 
waarde blijken zal dan voor ons dat, wat liet toeval 
nog vu vroeger deed gespaard blijven. Ook koestert 
bij de hoop, dat in een bandelslaud als Holland, 
do boekerij door cadeau's smedig eene groote uit
breiding zal erlangen en zooveel numismatiek, han
dels- en wisselrecht zul bevatten, dat zij bij navor-
Mhingen , studiën of ipinestieii voor menig geleerde 
• i i koopman als vuiaghr.uk dienstig kan wezen. 

Zijns inziens zullen noch het Ki jk , noch de ge
meente Amsterdam zich min eene groote financieele 

ondersteuning voor zulk een nuttig doel kunnen 
onttrekken. Ook twijfelt hij niet, of menig koop
man in den lande zal door bijdragen in geld of goed 
het bereiken van dit doel willen bevorderen. 

Amsterdam. Naar men verneemt zal in de 
aanstaande Stmtemliervergadering van de Maatschappij 
tot Bevordering der Houwkunst een voorstel behan
deld wonlen , tot nndcrliaiidscheu aankoop van eeu 
geschikt pand voor den zetel der Maatschappij. 

— Het Café-restaurant Krasnapolsky iu de War-
uioesstraat, zooals bet na de herhouvving is , beskuit 
eene opiwrvlaktc van circa 3500 H 1 , waarvan ciiva 
2500 M a bebouwd zijn. Om deze ruimte te ver
krijgen moesten 42 huizen gesloopt wonlen. Een 
13 M . lange monumentale vestibule geeft toegang 
tot dc verschillende localiteiten. Door de deur m l i l s 
in de vestibule komt men in de voorzaal, die nog 
iu herbouw i s ; links voert een marineren trap naar 
do verschillende 1 HI ven lokalen. Aan het eind der 
vestibule geefl een deur toegang tot de middelzuul, 
waarin zich het buffet bevindt, en vanhier komt 
men door een deur links iu de biljart/aal, en door 
een deur tegenover dcu ingang der iniddelzaal in 
deu wintertuin. Zoowel vanuit den wintertuin als 
vanuit de biljartzaal heeft men toegang tot den 
zomcituin. De keukeu met werklokaal voor de koks 
is 49 IC lang en 7 M . breed en bevindt zich rwhts 
van de middehtssl en den wintertuin. 

De vestibule heeft een steenen parketvloeren wonlt 
verlicht door candalabres en figuren. 

De biljartzaal bevat 14 hiljurlcn. uit de fabriek 
van J. Elsenburg, alhier, met stalen banden, van de 
nieuwste vinding uit Parijs. Het plafond is versierd 
mrl bloem en schilderingen van dc hand van mejuf
frouw Téta r van Elven. 

De wintertuin met steenen parketvloer bevat een 
collectie groote palmen. De landschapschilderingen 
in dezen tuin zijn van den heer A. Grutix; de twee 
allegorische genrestukken, voortellende: het een 
Kunsten en Wetenschappen, het ander Handel, 
Scheepvaart, Nijverheid en Landbouw, van denbeer 
Té ta r van Elven. In tie dakconstructie zijn de wa
pens aangebracht der provinciën van Nederland, 
van Luxemburg en der stad Amsterdam. 

De zoinertuin is versierd met grot- en kurk wer
ken cn bloemen. De kurk versieringen eu bloemen 
zijn van de firma A . Schmidt \ Co. te Zaandam; 
de grotwerken van den heer Moerkoert te Utrecht, 

De gasornamenten in dc verschillende gebouwen 
zijn geleverd door do heeren Hecht Sc Dyserinck, 
alhier. 

De verwarming en de ventilatie van al de lokalen 
geschiedt door middel van een stoommachine van 
20 P K . , door een net van onderaanIsche buizen. 
Door onafgebroken toevoer van verschc en de verwij
dering van de aanwezige lucht, beeft men steeds in 
nl de lokalen eeu zuivere eu gelijkmatig warme 
atmosfeer. 

De verschillende gebouwen ziju onder directie van 
den heer architect G. H. Salm , met medewerking 
der heeren architecten E. Kliert en Job. Stillmann, 
binnen den tijd van een jaar afgeleverd; de keuken 
door de aannemers Timmer & Etiistnor, de funda
ties door den aannemer Van Dartelen, de verdere 
Opbouw door de aannemei-s Cerlijn ft De Haan; 
terwijl de stukadoorwerken door de heeren Cornet & 
Van der Vloot vervaardigd, en tie spiegels door den 
heer Van Vurstenberg geleverd zijn. 

Groningen. De eerste sectie van tien paarden
spoorweg van het Station naar de groote Slarkl is 
Maandag II. geo|iend met een tweetal open wagens, 
tlie iu doelmatige inrichting en sierlijkheid verre ten 
achteren staan bij liet materieel van de andere steden 
iu ons vaderland. Naar men vermeent zullen tleze 
wagens door betere vervangen worden ; vvellichl lie-
staat er dan aanleiding de proeven met oiien wagens 
voorgoed te staken. 

Zwolle. Naar wij vernemen beeft de verpach-
ting der biezen op de vlakte van het Zwolsche Diep, 
toebehoord ulo aan tie gemeenten K a m p e n en Gene-
limiilen en aan tie Maatschappij van het Zwolsche 
Diep, eene som van ƒ 27,000 opgebracht. 

Leeuwarden. De Gemeenteraad beeft iu zijne 
zitting van H dezer besloten aau den heer S. E . 
Oudschaus—Dentz te berichten, dat tie Raad gene
gen is met hem iu overleg te treden over den steun, 
welke van gemeentewege anu een eventueel door 
hem te leggen waterleiding zal worden verleend, 
zoodra hij een in details uitgewerkt plan met nauw
keurige opgaven aangaande de prise d'eau en bet 
te verkrijgen vvatergehalte, in verschillende seizoenen 
en bij verschillende waterstanden, zal hebben over-
gelegd. 

Assen. Voor den ontworpen stoomtramweg 
Assen - Stadskanaal, tien eerste van dien nurd iu 
Drente, is door de Provinciale Staten i*me toelage 
van / Ü O . O O O toegestaan, nadat oen voorstel van 
Mr. J . Linthorst Nomen, om daarvoor ƒ 75,000 te 
vei 'leunen , was verworpen. 

Heerenveen. Door tie gemeente Scboterlsnd bi 
tie gasfabriek alhier overgenomen van de Elreehtschc 
gnsunderneiuiug voor de som vau /' 38,000, 

Bolsward. De Gemeenteraad Iwnoemdc tot 
directeur der gasfabriek den heer J. Spruyt le Utrecht. 

Venloo. Door tien Minister vuu Du men klinische 
Zaken is aau bet Gemeentebestuur mededeeliiig ge
daan , dat ten behoeve van het restaureeren van bet 
stadhuis alhier eene rijke subsidie is toegezegd van 
ƒ 5 0 0 0 , te voldoen in 5 jaarlijksche termijnen. De 
heer Cuypen, architect te Amsterdam, is uitgenoo-
digd, nog deze weck naar bier te koinen, teneinde 
plan eu bestek in onle te brengen, zoodat men 
g|Miedig een begin der werkzaam heden kan tege
moet zien. 

Veghel. Naar wij vernemen, is door den lieer 
J. van den Elzen, concessionaris van den sloom-
tramweg Ti lburg—Waalwijk , voorloopige concessie 
gevraagd voor een stoomtramweg van Oii-schot door 
Best, St.-Oedenrode, Veghel, Erp , Gemert, Heek, 
Aatleriksiel naar Helmond. Voorts bestaat het voor
nemen, om tlie lijn tloor te trekken dnor Tilburg 
eu tot Asten, 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 
Maandag, II» Juli . 

Ilrvrnler, te 10 uren. dOOT het R. K. psioeh. kerk
bestuur: het maken van eeu gedeelte nieuwe dakhelxn-
ding, leiendak eu nieuwe louden gnoten aan de kerk. 

tlattMlrli-lit. le 1(1 uren. door het ministerie van wa
terstaat enz., aan hel gehnuw van het prov. bestuur: het 
leveren, planten ei lerhiinden van leiienboonieii langs 
het (ie perceel der Kijks-groote wegen in Limburg, vau 
Venloo tot de (lelders.be grenzen. Burning / 1400. 

'«-lUjre, te I I" , uren. tloor het ministerie van hinneiil. 
zaken, aau bet gebouw van hel prov. best •: bet af
breken der bestaande en hel maken va ne nieuwe 
bergplaats vo»r brandstoffen in den Academie!uin, bene
vens het makeu van eene nieuwe werk- eu bergplaats 
voor materialen, hij de imiveisitcitsgi-lioiiwen te beiden. 
Raming ƒ5780. 

Itergo - /mui l . te 12 uren. door het college van 
regenten over het algemeen hurgorgusthuis: bet houwen 
van een algemeen btirgergasthuis aldaar. Inl. hij deu 
aivhitect ('. I'. van Genk. aldaar. 

Amsterdam, te 12 uren. door burg. en weth.: lo. het 
hnuwcii van hel phvsisch laboratorium «Ier universiteit; 
80. het vernieuwen en verbr len van de brug no. 298 
over de Geldersehekadr; .'to. het leveren van 6 tweeper
soons- en (1 eenpersoons geslagen-ijzeren urinoirs met loe-
behooren, 

Llllinljrn, te 12 uren. d or het bestuur vau het wa
terschap 's Lands van Megen, len berberge van M. A. van 
Zwam: hei opruimen van eene groote hoeveelheid zand. 
ligg le op het Toefelsrhe dijkje eu 01 liige perceelen 
weiland langs ,|e 's Luiids-Mogenscho wetering. 

He . l fml . l i k . te 12 uren. door dijkgraaf en I mr.ideti 
van het Ambacht de Vier N-N.nier-Koggen, op het Kog-
genhuis : lo. eenig metsel- eu timmerwerk aau de ge
houwen hi'hixirenile tot het stoomgemaal der Vier N'.Hir.Ier-
Koggen: 2o. bel liitvoenui vau eeuige vernieuwingen en 
hei-stellingen aan het Koggctihuis: Ho. het uitvoeren van 
eenige werken in de Zwetsloot achter Wadwaij. 

V l n i c m - i i . Ie 1 uur. door het bestuur der Spaarbank. 
ten huize van den sociëteit I Ier V i n Ham: heil wen 
vau 8 woonhuizen, een villa eu 8 dubbele arbeiderswo
ningen op het terrein aau tien weg naar llerg-en-l lal. 

Vpelilnuru. te I uur. door de liruia l i . .1. Carmiggelt 
en Zoon He llriimineii). in De Moriaan: het buitenverf-
werk aau de sluizen, woningen, bruggen en verdere 
kunstwerken, behoorende tot hel kanaal van Diereu naar 
II. I om lei 1 6 I elen massa 

/oi.lli.ni) te :.' Uien. <j< 
hoofdbestuur vau bel waterschap Winterkwartier, iu bet 
rechthuis: het verdiepen vau de Nooidhorneiwmlpsloot. 
Aanw. te 9 ureu. 

Itl|-.mrd. te 4 ureu. bij A. Poldervaart • deiiieuwe 
herhouw voor ecu blok buizen aau de Oostendam, gent 
llemhik-ldoanihaiht. In), hij ('. karssclN>nm. aldaar. 

Ill 11 sdMg. 'o Juli. 
»-Ha«rh. te KI uren. door burg. en weth.: het maken 

van eeue keersluis met 2 openingen aau de Groot.1 Rekel. 
Iul. hij den gemeen lea relul.-ct .1. M. Nahhe. 

ll.ii.i lem.ii.nn. i r , te 10 uren. dnor liet gemeentel le-
stimr: lo. het schilderen van het raadhuis .Iergemeente; 
2o. hel verrichten vau herstellingen en onderhoudswerken 
aau tie scholen en ondeivvij/orswoiiiiigen. en het leveren 
van 55 M 1 higgelzand. een èn ander in 3 perceelen. 

Muren, te l >, door het mvterschapsbest, van bet 
Laag-lleuiaal. hij .1. van Thiol: |o. het maken van eeu 
waterkoor Ion dijk. lang 315 M.. langs den linker Maas
oever, vau deu scbeidingspaal van Maicn-oii-Aleiu tot on
geveer 57 M. voorbij bokt lerpaal 5S:|. henevens het 
dOOT afgiaving verlagen vau den hest.iaudeu thjk onder 
tie gemeente Aletu e. a.: 2n. het verhoogen eu verzwaren 
van den Achten lijk van het waterschap, langs de llertogs-
wetermg. tussch le Klauwe-hii- en de Kess.ds.he Graaf. 
mede onder de geineeiite Alom c. a. Hilj. ook in te zen
den bij ti. I'mupeu. voorzitter, te Aleui. 

Zulten, te 2 ureu. door bet gei neen lel.est.: bet hard
maken van den nieuwen weg in de voormalige buitenlinie 
tusschen de Spittaal("»nt en de Laarpoort, eu het bouwen 
van een nieuwen grooten iluorlaatduiker op onderholde 
fundeei ingen. in 2 |ieiv. Aanw. Hl Juli. te 11 uren. 

U . . M . r.l.n. le :| uren. iu het N •landsch Koffiehuis: 
het bonwen van lokalen t.it hot houden van godsaamsV 
oefeningen voor jongelieden in de Otileiihanievèldstrnat 

Haardplaat, te :t uren. door het hestuur van den 
II.HifdplaatjKilder, iu de directiekeet: het maken van 1140 
M. lengle grintweg, met de levering vau de daarvoor be
noodigde grint. 

Trlpi>ranipag;iilr, te d men. door .1. H. Zwart: hij Jau 
Talons: het I MUI wen eeuer draaibrug over bet Tripscmu-
piguiesietdiep. Iul. luj deu architect Hollenga. w Veendam. 

Utrecht, dom- de Nederl. Kijiisimnrweginaatsrhappij: 
het makeu va ne tweede aeuaneJceds en h.-t doen vaa 
sU'iger- en andere werk en*, ip het station Rotterdam. 

/itiille: hel maken eener zaudfuudoi-riug voor - bee-
reiihuizeii eu bet nnlumgi-n van iHii ivvierrei i i aan de ge-
iirojec teelde straat luj deu Stationsweg, aldaar. Inl hij 
E. A. Ainpt, aan hel Stationsplein. 

M delisting. XI Jllll. 
's-Hage, le | | ureu. duur het ministerie vau water

staat enz.: het verrichten van baggerwerk in het Zwarte-
wuter, tusschen Zwolle eu Hasselt. Aauw. 17 Juli. Raming 
/ O J W per M 1 . 

Oinl.ril.inli.ni , te 11 uien, in het wutersehapshuis 
van Runsingo..: hel gctli-eltehik hei-tellen eu vernieuwen 
van eenige bruggen binnen llunsing-m. Inl. hij den des
kundige II. Wind. te Onder.leiidam. 

\ \ i -wijk , te 11 Uien. doorliet g. utebe-t : 
het reiian-orou en schoonmaken der scholen in het dorp 
eu iu de buurtschappen. 

Hoog.'/.nol te 5 ureu. dOOT bet gemeentehest.: lo. 
het afhrekeii eeuer houten- eu l i t maken eener ijzeren 
draaibrug over het Kielsterdiep in den straatweg van 
Hoogesand naar Drente, tegenover de behuizing van H. W. 
Ie Velde. Ie Windeweer: 2o. idem vau een houten- eu 
h.-t makeu vau een -leeneii hruudspuithiiisje te Roogezand. 
Aauw. te II ureu. 

Ilurdrei-lit te ft uren. iu het Café Pas Ruilen: de 
verbouwing eu inrichting tol oen café met boven woning 
van een dubbel huis aan de Voorstraat. D 45 40. Inl hij 
W . C. van Hip'. Lange-Kroestr.iat. Aanw. te 9 uren. 

i».»n.ic..i..g. sa jul i . 
(••rlnrhrni. Ie 10 ureu. op het bureau der genie: 

het maken va ne lierglnnd- in het werk aan de II.ik-
kei-skil. Raming ƒ2250. 

Wll le«weerd . te 11 men. ilnur de directie iler marine: 
lo. het verrichten van eenige werkziLiiiib.Hlen aau de ge-
bouwen enz. van bet luaiitieiue etablissement te Will s-
oord; So. de werkzaamheden voor den onderbouw van eene 
ijzeren draai hing over het afsluitingskanaal aan tie west
zijde van gei nul etablissement; :)<>. bet vernieuwen vau 
het leiendak, het herstellen van ile betimmering van 22 
stuks dakramen, het lood van d k en van4hoekkepers 
bov le til r- eu schilderswinkels, benevens de kan
ton-u van schccpslmuw en het ger Ischapsuiagaz(ju. 
Aanw. 20 en 21 Juli. Ie 10 nren. 

Ilaurlrm, te 2 ureu. door het gemeentehest uur: het 
doen vau eenige vernieuwingen eu veranderingen aanbot 
perceel Kouiiig-lraat n». 2. Aauw. 10 Juli, te 10 ureu, 
door den aivhitect J. K van den Arend. 

Kuulti-. te 2 uren. doOT burg. eu weth.. in De Zwaan: 
Int bouwen eener school van 240 leerlingen. Inl. hij deu 
arcl.il.ci S. J. II. Trno-ter. te Zwolle. Aanw. 22 Juli. 
te 11 uren, 

ll . ll i , 's av Is 8 lir hij P. vau den Arend : de 
aan- ou verbouw vau 2 Woonhuizen aan de Lauge-llreiil-
steeg. aldaar. Inl. bij deu architect 11. Q. Waanden. 
Aauw. IU Juli, te | | ii ren. 

\ri|,lag . Sa Jllll. 
Hur-elr. le |0 ureu. iu h e l g emeeiltehllis: het herstel, 

de vernieuwing eu het omlcrlnuiij vau de aarde-, kram-, 
rij— eu sieeiigliHiiingwerken van Ellevvoiit-dijk en Hors >|e. 
Aanw. 10 Juli. 

Hiil.l.-lliiir^ te IU ureu. door het ministerie vau wa
terstaat euz.. aan bel gehnuw van het prov. bestuur: het 
uitdiepen vau eenige gedeelten van hel kanaal door Zuid-
Beveland. Aanw. l'.l Juli. Raming ƒ 10.000. 

's-Hij-ch, te I01/, uren, door het ministerie van vvater-
tentaat enz., aan het gehnuw vau het prov. bestuur: het 
opruimen van mul iepten in liet kanaal de Dieze. Aauw. 
H) Juli. Raming ƒ2500. 

Iluujfrv.-eii, te 11 uivn, in het Hotel Thomas: het 

bouwen van een 1 reuhiiis voor n-kening van Roogen-
boom. te Nieuwen»ml. Inl. hij deu aivbit.vt II. Hoegsnia. 
te llingeveen. 

Willen..o.ir.1 . te 11 uren. duur de directie der murine • 
de levering van 2I«MI M. karliloek no. 1. 

Arnliriu, te 12 uren. iU>r 'iet ministerie vau water-
staat enz., aan bet gebouw van het prov. bestuur: hel 
vervangen van een gedeelte grinthaail door klinker-
bestrating op den Rijksweg van Arnl i naar Nijmegen 
naming ƒ8480, 

/ « l e n i n g . 2 4 Juli. 
I'trrrht, te 12 uren. door dijkgraaf en lnhigl nratlen 

vau den Lekdijk-Roveiiilauis. in hel gel w vuur Kunsten 
en Wetenschapiieii: bet houwen vau wiakhiiis no. V niet 
magazijn, opzicliler-woiiing en dienstverlivkken nabij h.-t 
lleusi.heiiischeveer. Inl. hij deu ingenieur E. l i . Wei'ilink. 
te Schalkwijk. 

Ln t t e rheeMwt lk . te 12 men. door de commissie van 
eeu dijk tol keering van bet Koeverder- of Vechtwater 
enz., bij W. Kroose: het makeu vau genoemden dijk, in 
percelen en massa. Aanw. 22 en 24 Juli. te 10 uren. 

I ire.lii , te 2 ureu. door de maal.sehu|>pij lot expl.vau 
Slaat-|NN.i wogen, aau hel centraal bureau : het leggen van 
s|Mircu en wissels en het verrichten van andere werken 
op do stations Zwaluwe en Laugeweg. Iul. hij don sivtie-

Jbr. W. Roeuiri. le Roltenlam. Aauw. 20 Juli. 
Maandag, ? « Juli. 

AWtttevdam, te 12 uren. door burg. en vveth.: bet le-

Jniirr. hij den voorzitter van den llaskerv |K.|I1OI 
V. L. Vegelin van l 'laerbergen : eene belangrijke verbet.-. 
ring aau de Pol. lei-sluis te Jon re nige borstel lingen 
aan de brug over- en die over het Kanaal nabij genoemde 
sluis, Aanw. 22 Juli. te 1 uur. 

IHn»d«jr. 37 Juli. 
HCtuMM, te l i uren, in h.-t Hotel Botterdam: het één

jarig ouder) I van tie zeeweringen le Neuzen. Iul. op 
het bureau der genie lo Neuzen. 

S-HHIEC. te | uur. OJOOT het ministerie van justitie: het 
oplichten val gebouw voor hot kantongerecht te 
Allen. Aanw. 21 Juli. te 11 ureu. Raming /'15.(i:(H. 

\rnhriti. te 1 uur. d.Nir den hurgeiueeslei : ln. het 
graven eu met-elen van eeu brandput. Aanw. 22 Juli, 
te 10 uren: 2o. hot verlengen van den hestaanden slrok-
llaill ill deu Ne.ler-Rijn. even ho I len huvciuunml. 
Aanw. 21 en 23 Juli. to 11 uren. 

Nlenw-Lensen, te 3 uren. door burg. en weth.: hel 
vernieuwen van de Lagebrug eu de Grashek keu brug, 
heiden gelegen in den iu aanleg zijluien straatweg Nieiiw-
Leiiseu. Aanw. le 12 uren. 

Ilrerhlen. 'savonds 1 uren. dour burg. en weth. van 
Siiialluigerlanil : het verven vau a. don domtoren te 
Drachten, h. het klokkenhiiis te Zuidei-Drachten. 

V\ ...•n-il,.g , tn Juli. 
V l l « c r , te II uren. d.N.i het ministerie van water

staat enz.: bel maken van zuileiibazaltst, glmiüng teg.-n 
h.-t buitenbeloop vau .1,- bedijking langs tien linkeroever 
der N we-Merwede helleden de Spiering-luis, onder 
Werkendam. Aanw. 24 Juli. Itamiiig j 25.000. 

K-llH |[e, te 12 uren. diHir hel uiini-terie van water-
slaat enz., ten dienste der Slautsspmrw. : In. het maken 
van de aardehaan. de kunst- en andere werken voor het 
gedeelte MaBshees-lilerick vail den SpOOrWOg Nijiiiegen-
VeiiltHi. Iul. bij deu hiHifdirigenieiir. te Ariibeui en den 
waarnemend sncijeingenieiir. te Nijmegen. Aanw. I'J en 
22 Juli . telkens t,- IJ uren. Kaming /' HIO.OUU: 2o. het 
voltooien van den strekdam iu de Waal viN>r Nijmegen. 
Inl. hij den hoofdingenieur, te Arnhem eu den waarn. 
soctieiugenioiir. te Nijmegen. Aanw. 21 en 22 Juli. te 1 
uur. Raming /'48.0UO. 

n.in.ter.d.M , Z» Juli. 
Mjiiiecrn te 2 uren. door den bui gemee-ler: het 

veil wen van het lokaal -Tot Nul en Genoegen" 
(schouwburg) aldaar. Iul. hij den finig.g -enteaivhitect. 

Vri|.l;.g , IO Juli. 
Ouderkerk ad Usel, le 10 uren. door hnrg. en 

weth.: bet iv-staiireeivn van i-en aan de gemeente IM-II.».-
rend gel w. staande iu de kom .lier gemeente, tot raad
huis. Inl. Iiij burg. en vveth. Aanw. 2.1 Juli. 

Brea lnge" • te 12 uren. door het ministerie van wa
terstaat enz., aan het gebouw van het prov. bestuurt 
bel bouwen van eene ijzeren draaibrug, ter vervanging 
van de vaste hrug MX 12. over het Ibtwieiilcrm.-uai , in 
den Hijks-gi-ooten weg van Groningen naar Delfzijl. Aanw. 
II Juh. Raming f 021». 

WoeiwGig , 4 AU|. 
--Huge, te 12 ureu. diN.r het ministerie van water

staat enz., ten dienste der Staatsspoorwegen: lo. bot ma-
kon van grond- eu andere werken VOOT h é t gedeelte van 
den linker Maasoever tot ('iivk. vau don spoorweg Nij
megen Venloo. ful. bij <|en 'hoofdingenieur, te Arid 
eu den waarn. scctieingeuictir. le Nijmegen. Aanw. 2fi 
en 20 Juli. te l uur. Raming ƒ170,000; 2o. liet bouwen 
van eene locoinniieflonds voor 12 standen, met werkinees-
terswoning. op het giHsleivnstiitioii iu de Stadsnet landen 
te Amstenlam, ten behoeve vau deu sjmnrweg Nieiivve-
tliep -Amsterdam. Inl. hij den eerstaanw. ingenieur te 
Amsterdam. Aanw. 27 en 2H Juli. te 11 uren. Raming 

ƒ 94,900. 
' s -Éage , te 12 uren. door bet ministerie van koloniën: 

de leveling van den metalen boveiibmiw van 47 bruggen, 
ten dienste der Staatsspoorwegen np Java. 

Ii..uil.'1'.l.ig , n Vng. 
tfii-lerdam. te 11 ureu. uan hel koloniaal etablisse

ment: tie levering, iu U perceelen, van: o. a. kwartier-
tsen. batsdassen, sabelkwastei galon, gespen en 

kiionpeii, katoenen. Iwnt, uigjesg.itHI, spn-ien, baai. ke-
periaken. 

Haar lem, te 2 ' , uren. door het ministerie van wa
terstaat enz., aan het gebouw van hot prov. Iiest •: het 
doen van stnki- en helmbeplaiitingeti iu de Rijk-duinen 
onder Schoort. Aanw. :J1 Juli. Raming ƒ 5000. 

/..ii-1-.l..g , 7 Vng. 
Am«li-rdum. t<- 12 uren. ten kanton- van de Amster

dam-olie Kanaaluiaatsi happij: lo. liet verrichten van bag
gerwerk iu de zijkanalen A (beverwijk}. D iNau.-niai en 
I iil.istza.un: 2... hel ler-proliel-breiige i onderhon
den v.n II vak kanaaldijk iu het voormalig Westelijk 
IJ e n deel van de W / a a n . hehiNneuile tut de bi 
llijking van (Hild.-r VIL Inl. bij den eerstaanw. ingenieur, 
te Amsterdam en den sectie-ingenieur, te Velzen. 

Kampen: liet 5e |ieiveel der liedijkhig Koek.iek-Zwijus-
leger. euz. Re-t.-kkeii bij Lam. van Rulst, attlaar. 

Maandag, 1* Vug, 
II.-I.I.I' te 11 uren. in Ti vol i : het vei helen-u van de 

foil en On-t-cn Westoever en Dirks-A.lniiiaal, en van de 
linie aau de landzijde iu de stelling van Helder. Aanw. 8 
Aug.. Ie 1 uur. te beginnen bij hot fort Oust oever. 

V\IM n-itiiK IM Aug. 
'•-Ilage. te 12 ureu. tloor het ministerie van water-

staal enz., teu .hen-te der Staatss)mot vv.: het maken van 
een gedeelte dor Wol kou tlisscl Veeuelldaa! eu Rhcu.-ll 
viNir den s|MKirvveg Amersfoort Nijtnegen, Iul. hij den 
hooldmgeni •. te Arnhem eu d.-n -cctieingetiieu'r, le 
Rheneii. Aanw. U en 11 Aug.. te II ureu. Rauiiiig 

ƒ :th7.IHM). 
Ol» later te brpalen datum, 

n.i.-tiin i hot stichten eener nieuwe naai- t-n brei-
b.hil. llestek ligt luj den kastelein Duilf. aldaar. 

\tloop van Aanbestedingen. 
Kllland-Balh . 1 Juli: het dttS •> aanzienlijke 

vernieuwiiig aau de gebouwen der hofstede, bewoond d.-'i 
Adriaau Itlok Jan-z.. aldaar: iugek. (I bilj.. als: 
11. Windhorst, te Rilland-Ral b, /'.'121» 

au Roven, • id i 2vHiO 
an lloepen, >' idem * 2875 

D. van Maris. - Kapelle. • 2850 
I». Sendee, i Verseke, • 2840 
P. Dronkei-s. I Ka|«-lle. i 2820 

sjranlngen . 2 Jul i : hei houwen van eeue wagenina-
kerij in de Jakubstraat; ingek. 10 bilj., als: 

J. II n.pi. / 1012 
II. Holthuis, Ê 158» 
II. de Jong, i i:,uo 
II. J. v. d. Nap, i 1404 
K. Zeef. i 1480 
A. Pm. • 1HJH 
A. de Vries, l 105 

Th. Hendriks. ƒ 1»89 
J. KruiU-r. • « W 
J. Ihiveriiian, • b'15fi 

WMiuarauni, li Juli: Iu. hel maken van een kunst-
.„.g. van den hi-staanden weg Rolswanl- Eraneker Op 
s,,„g.-rilijk Ier Hurgwenl tol den Holswanler -Harhn-
,., 'grintweg onder Witiiiaismn; minste inschr. waren 

I Westra, te Annn «'ii R. WestrB, te Kiinswcrd, VOOT 
, 17.775. 
' a.». het maken van 2 nieuwe bruggen ui den aau te 
1,,-geii kunstweg van Sjongerdyk onder Hurgwenl aau 

llulswarder llarlinger grintweg: minste inschr. was 
j J. Ronde, te Makkum, voor ƒ3020. 

| ia«lrl , 5 Juli: het doen van heistellingen en H T -
„ifiiwingen aau puldei-sluizen .-n heulen van den Nieiivv-
,,,n l-t he|Hildei: iugek. 0 bilj. als: 

j ' van Tetcring. te Zevenbergen. ƒ 2340 
\ Uodder, » Willemstad. i 8800 
v\ II. SegbtK>r, i Eijnaart. i 2007 
t beUepoort, » Oud-Gast..|. , 1089 
|. BoOgsartS, * Standdiuubuiten. » 2010 
II Oostdijck, » Eijnaart, » 1974 
Mtnnd. 
" temmer, 0 Juli: het maken van nu de rg_ rei id ska na len 
,„ den veenpolder van Echten: perc. 1. a. K. J. Wisman. 
f$tö; '>• W. Ruitje. /MU8: wn: 2, .1. Gn . ƒ 5 0 2 : perc. 

: (. ,1,-zelf.le, ƒ084'; peiv. 4. W. Bultje, ƒ 0 8 9 ; |«erc. 5, W. 
Zamlstra. ƒ140; perc 0, Ingehouden; pare, 7. J. Groen, 
f455; perc. 8. W. Kelder, ƒ3110: | N - I V . 9 . W. Ikdlje. J 814: 
«TC. 1(V tlezolfilo. ƒ 3 0 1 ; pëtC l l en 12 ingehouden. 

Urne», t) Juli: het heistol. de vernieuwing en het on-
lerl I tol 30 April "81 van tie aard.-, kram-, rus- cn 
t.vngl.miingvverken aan de waterkeering van den JacoO-
...Itler, voor hel dienstjaar 1880,81: minste inschr. was I ' . 
;in tie lleigen. le ('olijiisplaat. vo. l i e , out er 8 Jllli : 
\w den Ilrink eu y iklu.i • 
, Hij., a l - : 

i i . i i . n - n « w . 
I. pu \,.., 
II. (i..i-iiik. 
I. Wil t r l 
A. 0. Ik-ltiiian, 
II. ran de St...| e 
A. I'.l.,-iIV...-, 
II. van d n Won), 
P'H I. 

1,,,-n 8 Jul i : la>l vi" 
i^rkn n S bilj.. als: 

II. K m * , 
ll. I!. Wi.-nni! A. ili' Vi 
IV. Ilij/.'it, 
li. IIIIII/.I', 

,1. QnunpeL 
II. . l i ' \ ' , „ - , 

S liii.i. . . 
II. Winlur,, 

. , , l , M | , i ? „ f -
Haarlem 

/f,874. 
i-ii van een W.mnhir-

au tie Mensiraat: ingekomen 

ƒ I4.4HG 
l 14.180 
i 13.750 
I 13.688 
i 13,410 

Co., I 13.300 
• 13.350 
» 13,33:1 

:rooteu der R. K. kerk enz.; 

. idem 

. idem 
, idem 
> idem 
. idem 
1 Kottevalle, 

Assen. 

f 0004 
0488 

•• 0250 
1 8748 
.> 8242 
.. 8227 
l 8104 
I 7004 

Juh : hel dempen va 11 gedeelte van 
le Zijlsiugclgrarht. benevens het maken van riolen, met 
vergaarbakken, ijzeren waterbui- eu brandputten: ingek, 
tl bilj., als 

Van Doorn, 
Boo terse, 
llij-erinck, 
Z endonk, 
Giltjes. 
Lasschuit, 

K m j k . 

f 90,900 
'.. 90,900 
1 2'.Minn 
I 27.5011 
" 20.000 
• 2fi.0(HI 
1 25,787 
.. 25,473 

24.800 
1 93,900 
• 23.825 
• 22.380 

Ve 
Ros, 
Mulder en V 
Ta mm inga, 

Zuitfiof. 
(.<•('iiinirdcH. 0 Jul i : bet afbreken vau de brug over 

J<- Einknmei vaart in liet gehucht de l.eije en bet aldaar 
Imiivveii eener nieuwe brug: gegund aau P. Rei-m.i. te 
\leii.il.ini,,. voor /"2060. 

(Ii 'liiiiir.iini 0 Juli: het houwen van een pi-t- eu 
telegraalTAaiitimr; ingek. 3 bilj., als: 
''• l-Vovvijn. te Ootuiaistun, ƒ 7373 
II. Ier Slege. ,. Almeloo, I 7303 
L ter Stege St J. Wenst ink, l Outmaisuin, • 7100 

ir „. JO Juli: teu dienste van liet Horubof: lo. de 
vijlmuw van liet ziekenhuis: ingek. 5 bilj.. als: 
• ,1. Gr.Niters, 

i. A. Garv.-link, 
\. W. W'elsi 
II. l.aiige..lH-rg Wz.. 
'. It. Hamei. 

is: ingek. 5 
te Zutfen. 

idem 
ideu 
l.let 

ƒ 10.725 
I 10.178 

•enige eikei 

I 18.410 
- 18.298 

in bet vrouwenhuis: ingekomen 5 

te Zutfen, 
* idem 
>. idem 
1. idem 

ƒ sin 
I 810 

.den 

: - l . 

Ij., als: 
li . J. Groot.-rs, 
A. W. Welsing. 
). K. Kamer, 
M. Lange g Wz.. 
J- A. Gaivelink, 

3o. hel Imnweii vau et-i 
• V ...,-t mgek t. blij. 

H. Slot. 
I. W'-dhrmk. 
11 larnuggelt, 
J II. Cirmiggelt. 1 ideir 
II Hi.l-b.-l. . ideu 

Ie, he-rt. , idem 
tiiiilrrdani 10 lub: de lev, 

•livers ijzer, ten behoeve van <!• 
«iiiisle inschr. w.in-n Hotz en O 
54.310.045. 
l l r rrht . 10 Juli: het maken van eene goetlereuloods 
t perron en keibest rating in de Rietlanden te Amster-

' in; miuste inschr. wa- .1. II. lira-kamp. te Aliisteidaiu. 
"i r':t'j.:t22. 
Ilt-Vrdr, 10 luh: het uitv. 
1 tnr.-n: ingek. 7 bilj., als: 

ll.4-.de. ƒ 0 8 0 
Hattum, 

770 
den broekhof 

ƒ 2723. 
2310. 

.. 22H8. 
1 2208. 

2255. 
. 21150 511 

ring van eene |«rtij 
directie der marine ; 

. te Rotterdam, voor 

-rfvvetk aan kerk 

I'. ten Have. 
ft van (limiiiiiui 
B .1. Muller. 
E Eibers. 
'• Durand, 
\. LiuthoiNi, 
\ Kei 

it-Ü 

I idei 
1 G 11 
, Lpe. 
1 Zwolle, 

len. 

lid. 
eeanip. 

Aduard. 12 Juli: 
^luarder-Leut. 

•en der Tjapketil . 
de plaats bonwen 

.. 970 
• 980 
• 980 

600 
1 678 

1 798 
i-i' de liet opll 

'ii daarvoor 
le brug: minste inschr. was R. S. Dijkstra, te Kollum. 

nr ƒ3400. 
Uid.lt H. org, 12 Jul i : bel aaiiboogen van een gedeelte 

111 de voormalige oude haven bij de tegenwoordige be-
raafplaats met uit te graven grond; minste inschr. was 

I'. van Wondergcm. te Middelburg, voor ƒ6200. 
Lelden. 12 Juli: hol dempen der llhineiivestgracht 
iigs bet Plants. K-i 1, en van de Geen-gracht, met rio-
'i'ing eu aan behoorende werken; ingek. 12 bilj.. alsl: 

M. Lnkerveld, ƒ 22.170 
I. Eruijtier. I 20.000 
I'. Verbruggen, 18.hr,.-. 
\ . Verhoog, 1 18.080 

J. E. .1. Sclii el. 1 18,226 
Gebr. NeiitidMMHii. 1 17.880 
K. Haasnoot \- G. v. tl. Drift, l 17.880 
s. van Leeuwen, 1 16,478 
W. II. Swets, " l f , -* j y 
II. lleimik J.llz.. • 15.286 
J. Visser Gz. .t A. J. Schouten, 1 14.345 
J. I. Plaujer. 1 1̂ .986 

Hredi. . 12 Juli: bel bouwen van 2 lieerenhuizeii voor 
J N ' . eu II. L. van Itaarle. onder beheer van den aivhitect 

A. Ooint-s; aaiigetiumeii tloor J. Koopiiiaus en Co.. VINII-

Kampen. 12 Jul i : lo. het bouwen eener knechtswn-
"i'g met directiekaiiu'r en het vergrooten van den paar-
k'iistal op de inestpluals; gegima aan J. van Nopen, 

/'2700. 
-"'hel witten en schoonmak IerschiHilgelmiivven met 

•enige verlvverken aan tlie gehouwen en de onilerwijzers-
w"ningen. in 16 perc.; luingeiiomen door 9 velschillende 
Wiuiei s. samen voor ƒ1390. 

' V hot maken van 4 |ieiv. klinkerbestrating binnen tie 
"Ui <ler gemeente: gegund ami D. Sul. voar /28U6. 

4o. het o|ihiMigeu vim een gedeelte van het Rakkcis-
lantje; gegund acn (i. J. Lucassen, vota-ƒ 748. 

5t>. het verhoogen van den dyk itindom een gedeelte van 
de MamljeswiuiiiT, in 6 jicrc. eu 60. het ophoogeu van een 
kade op het erf van G. v. d. Kolk: minste inschr. was 
W. van tie Ik-It. te (iraffuust, resp. voor f 1357 en fh$ö. 

s. l.fveiiliiKiii, 13 Jul i : het I mu wen eenei- kerk. 
kerkekaiiier en kosteiswoiiing voor tie ("br. Gerf. gein.: 
ingek. 16 bilj., alsl 
A. C. Paardenk.N.ik-i-, te "s-llage. ƒ27.500 
A. Rutgers, idem, 1 27.265 
A. Ktouts en J. II. Valk. te Rijswijk. I 27.225 
M. '1'. Wijnekus. te "s-Hage. • 27.000 
M. L. van Spanje, klem, 1 24,815 
(*. Meij.-is. idem. 1 24,571 
L. de Roov. idem. I 24,325 
II. E. tie Ifciaii. te Sche veilingen. • 23,400 
W. E. Raasveld. te s-Rage, - 98,180 
J. J. vau Sonslieek en J. Vrolijk, idem. 1 23.100 
A. Molenaar en Zn., te Lissc,' 1 21.925 
W. P. Teeuwisse. tc s-Hage. I 21.500 
,1. Schiserli, te Scheveningen. 1 20.919 
D. Koek. idem. « 20.769 
I'. van Donge. te Donbvcht. 1 19.695 
A. Prins te Scheveiiingen. I 18.500 

Ratterdam, 13 Juli : de levering aau tie gemeente 
vau 600,000 stuks Wualklinkers; iugek. 10 hilj., als: 
G. van deu Hrocke, te l'treeht. ƒ 2 1 . 5 0 
II. A. van der Made, to Gout, I 18.50 
Wed. I). v. Lange &, Zn., te Dnnlracht, ƒ17.54.11 1 17.84 
Van NiNinleu & Scliwcrzel, te Rottenlam. » 17.65 
X. van Heukelum. le Nijmegen. 1 17-40 
E. van de U te W'esl-Patmerdeu. 1 17.89 
R. Janssen, te Nijmegen. 1 17-30 
Wed. W. G. vau Heukelum, te Doornen burg, •< 17-24 
N. Terwindt. idem. » 17-*l 
.1. Hollciidonrii. lo Indooriiik. • 17.09 
alles per 1000 stuks. 

Ilol-v, o rd 13 Jul i : hel vergrooten tier Enmscbe school 
voor jongens; ingek. 8 bilj.. als: 
.1. Jorritsma. te llulswaiil, ƒ 2444 
J. D. Mulder, idem 1 2380 
E. hamburg, •> idem » 235.1 
l ' . s. iJpiiia, » Idem " 2275 
.1. S. Oosterbuan, » idem 1 2065 
A. Hameisma, >i idem " 2025 
11. Veltman, » idem 1 1880 
F. R. Econstra, l idem » 1733 
gegund. 

Zoir .n . 13 Juli: de I H U I W vat ie hontlouds. onder 
helieer van den architect G. .1. Lijsen: ingek. 0 bilj,. als: 
Ezerman. te Zutfen, ƒ 849 
Welsing. 1 idem » 839 
Gaivelink. » idem » 815 
Grooters, » idem 1 724 
Langeulierg, 1 idem » 679 
Klandermaii. 1 Brammen, 648 

l ,eruu»rden , 14 Juli: het verrichten van eenige verf-
werken aan bel gelmuw ingericht voor lieuis en waag: 
gegund aan l i . Ilusma, te Leeuwaiileti, voor ƒ393. 

Ilerrew aardra, 14 Jul i : het IHIUWOII van eene school 
en ouderwijzeiswoiling, met hijleveriug van scliiM.lineulie-
len, onder beheer van den aivhitect A. M. A. Gulden; 
mgek. 7 hilj., als: 
P. Verstijuen, te Onsterwyk, ƒ 22.127 
W. N'out'gruaf, Sliedrecht, • 92,100 
Gebr. Van Alphen, ) Tiel, • 21,500 
II. Jansen, « Didiun 1 21,481 
Van Beulden, » Rossum, 21.400 
Bobo, .. Nieuwendijk. •• 30.789 
I'. van K. ml wijk. 1 Drouinel. 1 20,750 
gegund. 

y.Mii l l r . 14 Juli: h.-t Uuivven vau oen kiilenluods met 
bijhehtNireiidi- werken. I heuste der gasfabriek: ingek. 
3 hilj.. als: 

D. Rruiiis .11 Kloeks. ƒ 17.424 
L. Knok, 1 16,148 
(i. Schutte. I 15.950 

I-
'••llagr , 14 Jul i : het aanbouwen van het ontbrekende 

gedeelte van het nieuwe departement van justitie, ter 
plaatse van het nog In-staande gedeelte van bet oude 
pistitiegebniiw; ingek. 19 lilij., als: 
L. de Rooy, te 's-Hage, ƒ 380.038 
A. .1. Stal.' te Botterdam, • 325,500 

.1. c. Welsman, te s-Hage. i SOWKHI 
J. C. Tom .t II. van Jtergen II gouwen, idem. " 30Ö.IHK) 
II W. Douwes. te Zutfen. •• 303.000 
W. I'. Teeuwisse, te "s-Hage. i 298.900 
A. Stigter, idem. • 289.000 
(*. J. van Vliet te Oudshooni. • 284.555 
.1. van der Vlugt Jz.. te Dordrecht, " 284.000 
C. J. Maas Jr.. te Amstenlam, I 278.300 
.1. .1. Koekholts. tdeni. • 275.800 
M. L. van Spanje, te 's-llage. i 27L800 
A. GnHiieiidijk. te I'tiwht. • 270.880 
E. Wansink, te Arnhem. i 270.600 
E. K. Ozinga. Ie Amsterdam. I 268.000 
W. .1. Kolkerl. te Heventer. I 260.000 
W. A. l i . .lansen, te L'treeht, i 257.880 
(*. Meijers. te 's-Hage. I 256.000 
M. A. .1. Taverne, te Leeuwarden. » 252.380 

-Vljmrgrn, 14 Juli: het liegrinten vau wegen eu trot
toirs, welke ingevolge bestekken 8 en 9 zijn of wonlen 
aangelegd; mgek. 3 bilj.. als: 
l i . Goedhart, te IJordrecht, ƒ 10.075 
Van Haaien, » Neer.iss.-lt. » 15.400 
G. .1. Gr.mt. St.-Anna. • 14.140 

Ondrrdrndam, 14 Jul i : het opgraven van het Pft-
huizerineeilsteruiaar. lang 7454 M.; ingek. 9 bilj.. als: 
IE. de Jong. te Groningen, ƒ 13.087 
(i. II. Rottinghuis. „ Delfzijl. I 11.WK» 
If. II. Harkema Wz.. • Groningen. t 11.19» 
T. Ros, > Bedum, 10,500 
.1. Veldkamp. I idem " 10.480 
.1. W. Mobub. » Hitbuizeniieeileii. i 9.570 
S. II. Krot '. II IkHluiu. I 9.545 
A. .1. Renniiiga, . idem l 9.834 
W. H. Harkema, » Warfhuizen, » 8.085 
geg I. 
Raming >' 9.000 

Lelden. 14 Juli: het afliivken van 2 peiveelen in tie 
Vostestr-aat nos. 7 en 9, en het maken vaneen magazijn, 
onder beboer van den architect W. Y. van der Heijden; 
ingek. 11 hilj.. als: 
A. Carlier, tc Leiden. ƒ 4740 
Den Bouwmeester, • fehhinlnrp, i 4500 
II. M. D. van Geld . Leiden. I 4240 
C. G. van Oerle. « idem i 4147 
W. P. J. Verhaar. - idem " 3812 
J. II. ('ai lier, I idem l 3761 
('. Eilipim, - idem l 3640 
J. H. Hongevcen. I idem - 3500 
J. X. van der Heijden. - idem I 3422 
W. vau ' Drilt. * idem l 3400 
S. van Leeuwen, * idem i 3200 
geg 1 

Haarlem. 15 Juli: het vernieuwen van een gedeelte 
beschoeiing laugs do Keulsehe Vaart in tie prov. Noord-
Holland: minste inschr. was G. van tier Wilt. te Kreuke
len, voor ƒ 2661. 

Kaaniodank, 15 Juli: het bouw 'ener nieuwe kerk 
te Raumsdniiksveei'. onder lieheer van den bouwkundige 
C.vanSeters; aangeno loor 1. Schuilei'. VOOT /20.830. 

-IGi- .h . 15 Juli: het houwen van een k.ipel, waar
onder kelder, op tie R. K. begraafplaats van VBoscb; 
iugek. 3 hilj., als: 
Pijnenburg. te 's-Bosch, j 44.460 
Hendriks..,,, • Oas, l 32.850 
l l , ia | - , • Veghel, * 28,810 

Viiird.-n, 16 Jul i : het makeu vim een venleiligings-
werk bij Maaiseveen: miiiste inschr. was E. S. Revmer, 
te Rottenlam. voor ƒ121.700. Raming fWfiOO. 

Correspondentie. 
Bij de aanvrage van afzonderlijke Hommers moe

ten tie kosten ad 15 cent per exemplaar in post
zegels gelijktijdig worden toegezonden. Van dezen 
maatregel kan alleen worden afgeweken voor tie 
personen, met wie de administratie in rekening staat. 
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D E R 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 , 
gehouden te Groningen. 

In de nu afgcloo|ien weck hadden de algemeene 
vergadering en het congres der Nederlandsche Maat
schappij tol Bevordering vun Nijverheid in de hoofd
stad van Groningen plaats, en te gelijkertijd werden 
twee tentoonstellingen geopend. De eerste is eene 
intentationale tentoonstelling van gouden en zilveren 
werken, edelgesteenten, uurwerken en de werktuigen 
tot dc vervaardiging en bewerking van eenciiander; 
zij wordt in het Rijks-universiteitsgebouw- gehouden. 
De tweede behelst de ingezonden voorwerpen voor 
den derden wedstrijd vnu kunstnijverheid, vanwege 
de Maatschappij uitgeschreven en is op eeu der bo
venlokalen van de Academie .Minerva te zien. 

Du eewte algemeene vergadering werd tics Dins
dags door den voorzitter van het Hestuur, tien beer 
Mr. A . J . Enschedé, geopend en in de openingsrede 
wenlen lal van bijzonderheden medegedeeld omtrenl 
het ledental, tien werkkring der Maatschappij, dcu 
fuiancieelen toestand en meer andere zaken, ln de 
langdurige zitting werd eene commissie benoemd tot 
bet instellen van ecu nader onderzoek omtrent de 
quaestie van de vereenigingen tot liet bouwen van 
arlrciders won ingen, en werd besloten de jKigingcn 
tot bat vestigen van een bandelsinusenni te Amster
dam zooveel doenlijk te steunen. 

Gelijk besluit wenl genomen ten aanzien van het 
oprichten van een pensioenfonds voor werklieden en 
er hadden uitvoerige discussion plaats over het dooi
de Regeering behartigen van de belangen der Neder-
landsrhe nijverheid bij aanbestedingen van Rijkswege. 
Het bleek dat de Vergadering voor vrije mededin
ging gezind was, doch eenbepeald besluit wenl niet 
genomen. 

Een voorstel om invloed uit te oefenen, i>|nlul de ju
ry's vau tentoonstellingen voortaan ook in 't openbaar 
de redenen zullen opgeven , waarom zij hebben be
kroond, wenl verworpen. 

Omtrent de quaestie van de verplaatsing van het 
Kunstmuseum van Haarlem naar elders is geen 
beslissing genomen. Men wenschte de werking af 
te wachten van deu nieuwen Raad van beheer. 

Voor de prijsvraag van eene landhuishoudkundige 
beschrijving is met de tweede gouden medaille en 
honderd gulden bekroond de heer E. Alle ishol , tc 
Ureterp, 

Des Dinsdags middags te 2 uren werd de ten
toonstelling van kunstnijverheid geopend met eene 
korte toespraak van den beer A. C. Knisetmui, aan 
bet belang van kuiistiiidustrie gewijd. 

Rekroond bleken te zijn: voor schilderwerk , eerste 
prijzen H . vau Sünd en J . tinning, beiden te 'sHage. 
Snijwerk in hout, eerste prijs J . N . L . van Eisen 
te 's l lage. Boetseerwerk, tweede prijs, S. J . Detain. 
Smid-werk, voor eeu slot tweede prijs A . A . de 
Groot te 's Hage. 

Te drie uren van denzeltden dag had tie plechtige 
opening plaats van de internationale tentoonstelling, 
en hier wenlen de volgende bekroningen toegekend, als: 

Klussc A . Gouden medaille; Sij en Wagner te 
Berlijn, VVükens te llemelingen. Zilveren medaille: 
Hauscher en Eischburh te Hanau, Gaij Ee Genève, 
Giron en Lumiiniere te Genève, Hertz te Kopenhagen , 
Martineourt te Parijs, Wolflers te Brussel. Bronzen 
medaille-. Loven te Veghel , Itoelfsema te Winsuin, 
Scheltens te Groningen, Schutter te Groningen, 
Schiitz te Hanau, Utnfreville te Londen, Winter te 
Pforzheim. Eerwllc Vermelding: Zwernemami te 
Hanau. 

Klasse II. Zilveren medaille: Verschuur en Van 
der Voort te Amstenlam. Bronzen medaille: J . B. 
Ronca, te Amsterdam. Eervolle Vermelding: Lam
bert en Zn., te Amsterdam. 

Klasse C. Gouden medaille: Patek, Philippe en Co., 
te Genève; Plujoux , tn Genève ; Badollet, te Genève; 
Guye en Barhezat, te Locle (Agent: Paul Miche, 
Amsterdam). Zilveren medaille: Patek Phil ippe, 
te Genève; Agassiz, te Saiut-Imier; Heuser, te E l -
berfeld. Bronzen medaille: Bufaux, te Genève; 
Watchcompany, te Birmingham. Eervolle Ferwtaf-
ding: Patek Philipjie, te Genève; Jmighaus, te 
Schramberg; Kok , tc .loure. 

Klasse D. Zilveren medaille: Leijkauf te Neuren
berg. Bronzen medaille: Georg te Genève; Olivier 
te Amstenlam. Eervolle vermelding: Kuiser te 
's-Gravenhage. 

Op het congres wenlen tal van onderwerpen ln 
drie afdeelingen behanduld; het voorstel van den 
heer Klont tot oprichting eener nieuwe Oost-Indische 
compagnie, vond aanvankelijk zeer weinig sympathie. 
Men achtte de uitvoering onmogelijk, tenzij men tot 
het stelsel van gedwongen arbeid wilde terugkeeren: 
er waren er echter ook, die eene proef van Euro-
peesebe kolonisatie vooral in de hooglanden van Su-
mstra wenschelijk achtten. 

Dc voor- en dc nadeclen van tolverbonden in 
hel algemeen en van een tolverbond tuschen Ne
derland eu Helgie iu het bijzonder, zijn iu den 
breede uitgemeten. 

Welke gevolgen voor den Nederlatulscheii handel 
eu dc nijverheid uit een rechtstreekseh haiidelsver-
keei tusschen Oostenrijk en Java zouden ontstaan, 
was eens. vraag, die mede tot veel gedachten wisse
ling aanleiding gaf. 

pe wenschelijkheiil van de verwezenlijking van 
het plan des heeren Verbeek lietreffemle de grond-
ontginnhig op Sumatra werd uitgesproken. EveuiOO 
wenl de spoedige en volledige reorganisatie van het 
onderwijs iu de zeevaart wenschelijk geacht. 

Men verklaarde zicli vervolgens voor de verwar
ming des winters van tie spoorwagens derde klasse, 
en voor het toevoegen van derde klasse-wagens aan 
deu sneltrein van de Staatssjioorwegen. Daarentegen 
werd het denkbeeld verworpen uin den beperkten 
Zondagsdienst op de telegraafkantoren Op tc heffen. 

Terwijl dit in de aldeeling Koophandel plaats 
vond, werd in die VtttFoerteka- en llandwerksnij
verheid over |wpierfabiïcagc, gam ui vering, het las-
schen van staal op staal en meer andere ouder vvci|>en 
gesproken. In de afdeeling Landbouw werden tie 
ontginning van heidegronden, de hutiteultuur en het 
grondboek stelsel behandeld. 

Des Dondenlags werden de rapporten uitgebracht en 
velschil lende conslusieen van het Congres door tie al
gemeene vergadering bekrachtigd. 

Tot leden van het Hoofdbestuur werden gekozen 
tie heeren: F . A . T. Delprat te Amstenlam, J . C. 
van Marken te Delft en B. J . O n a f van Limburg 
Stiriim te Haarlem, terwijl tot voorzitter van het 
Hoofdbestuur werd benoemd de lieer J. F. W . Con
rad te Haarlem. 

Tot plaats voor de volgende algemeene vergade
ring werd Haarlem aangewezen. 

Vervolg der Berichten en Merieileelingen. 
B I N N E N L A N D , 

's Gravenhage. Door '/,. M . zijn met ingang 
van 1 Augustus 1HX0 benoemd : tot ijker der mnteii , 
gewichten en weeg-werktuigen, de adjunct-ijker B . 
W indetnuller; cn tot adjuiict-ijker der maten, ge
wichten en weegwerktuigen, ('. Krediet, te Delft. 

— Naar wij vernemen, is de opstand der oude 
gnsfabrick voor afbraak verkocht voor f 30,500. 

— Niet ten onrechte wordt bij ons tc lande ge
klaagd over den nadeoligon invloed, die de bureau's 
aan tie Departementen van algemeen Hestuur opdeu 
geregeltlen gang van zaken uitoefenen. Belangrijke 
afdeelingen van technischen aard wonlen soms l>e-
beerd door personen, die niet geacht kunnen wor
den de noodige kennis te bezitten. Aan het hoofd 
van andere afdeelingen staan mecsteis in tic rech
ten, die hun debuut in de rechtzaal nog maken 
moeten eu het gevolg van eenenander is, dat de 
bureaucratie zich doet gelden en dat er meer opge
let wonlt de oude sleur te volgen dan wel afdoende 
maatregelen TOOT te bereiden. 

Tot zekere mate is het eeu troost, dat wij Neder
landers in dit opzicht niet alleen staan. Ten bewijze 
dat het iu dc overzeesclie bezittingen evenmin cou
leur de rose i s , behoeven wij het verdienstelijke 
werk vanden Ingenieur Post over den Waterstaat in 
Nederlandse!]-Indie slechts in herinnering te brengen. 
Thans brengt het Soerabaiauseh Handelsblad ons 
een korte geschiedenis van een waterleiding in bet 
zuidoosten van het regentschap Keboemen (residen
tie Hagelen). In lH.'tt werd door den regent een 
walerleiding gemaakt, die iu 1836 tloor een bandjir 
vernield wertl. In ISI18 werd het werk elders weer 
gemaakt, ook door het inlandscb bestuur, en in 
1H.1H weer vernield. In 1K51 ontwierp tie ingenieur 
Hohn een plan , doch de uitvoering werd aan bet 
burgerlijk bestuur opgedragen. Vier jaar lang werd 
er gegraven, toen wijzigde de resident het plan, 
verplaalste de prise d'eau en voegde een stuwdam 
bij het werk. In 1857 werd die stuwdam in één 
nacht door de geheele bevolking, die steenen aan
gebracht bad van heinde en ver , gelegd; bij tien 
eersten bandjir sloeg hij eveneens in één nacht weg. 
Toen werd aan technisch personeel de uitvoering 
opgedragen van het door den resident gewijzigde 
plan van den ingenieur. Na een jaar besweek ook 
dit werk. Daarop werd bet technisch personeel op
gevorderd om in een jaar het werk voldoende te ma
ken, maar door den onvoldoenden tijd moest een 
onvoldoend plan gevolgd worden en (Mik dit werk 
bezweek. Het burgerlijk bestuur deed nu nog een 
poging tegen technisch sulvies in en groef een ka
naal , dat wegens gebrek aan water nutteloos bleek. 
Eerst in 1802 en 03 werd de Waterstaat vrijgela
ten in het aanleggen van het werk, en eindelijk iu 
180S kwam het werk totstand, zooals de inge
nieur Holm het iu 1851 ontworpen bad. Dat werk 

doet sedert uitmuntend dienst. 
— De Gemeenteraad heeft deu huiigliejaarden ver

dienstelijken kunstenaar tien heer It. J . van Hove, 
decoratieschilder van tien schouwburg, op de meest 
eervolle wijze van de vervulling zijner functie ont
heven. 

— Met goedkeuring van den Minister van Water
staat is de de concessie tot aanleg eu exploititie 
van een stoomtram tot vervoer van personen eu 
goederen tusschen Leiden eu de Bennebroekerlaan, 
verleend aan J . L . J . Jansen te Ili l lcgom, overge
dragen aau de Noord-Zuid-llollandsche Stoomtram-
wegmaatsc happij, 

' s - B o s c h , De Provinciale Staten van Noord-
Brabant heblien met i ü tegen 1 stemmen een mil
lioeu verleend als bijdrage in de kosten der Rijks
werken tot verbetering van den \vaterstautsi(>estaiid 
van liet noordoostelijk deel van Noonl- Brabant, on
der de volgende voorwaarden: 

1. Dat met de beteugeling tier Heerenwaardensche 
Overlaten ten spoedigste zal begonnen worden, en 
de geheele afsluiting dier overlaten zoodia mogelijk 
zal worden uitgevoerd. 

2. Dat onder de werken , genoemd in het schrijven 
vnu den Minister van Waterstaat van 7 Januari 1880, 
mede begrepen zijn bet door stoombemaling voorzien 
iu de uitwatering der landen, genoemd sub a en b 
(laugs het Oude Maasje eu vun de lage polders, op 
de Donge uitwaterende), alsmede van de Bleek en 
Oostkil, en wanneer zulks noodig mocht blijken ook 
voor de gronden langs den Amer. 

3. Dat de plans der werken tot voorziening in 
de uit watering der landen langs het Oude Maasje, 
vau de lage poldeis op de Donge uitwaterende, van 
die gelegen in het inundaüegebied van dc Dommel 
en de A a nabij 's-Bosch, en zoonis deze zijn aange
geven hierboven sub 2 , zullen wonlen vastgesteld in 
overleg met Gedeputeenle Stalen van Noord-Brabant, 
die belanghebbenden vooral zullen hooien. 

4. Dat onder de voorgenoemde iiorinuliseeriiigen 
verbetering van den Amer begrepen zijn het aanleggen 
van nieuwe en het verhoogen en verzwaren van be
staande bekading langs die rivier tot voorbij Diïin-
melen en langs de Donge, alle tot de hoogte van 
minstens 2.04 meter -f- A P . 

5. Dat tie Maas niet door de nieuwe rivierbedding 
zal worden geleid, vóórdat de tinrnialiseeriug en ver
betering van den Amer ver genoeg gevorderd is , dat 
de afstrooming geregeld kan plaats nebben en de 
werken, ter voorziening in de uitwatering der lande
rijen, hiervoor sub 3 genoemd, en die ter voorziening 
in de uitwatering der landen langs de Bleek en Oostkil, 
voltooid zijn. 
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6 . Dat de vrij<* gemeenschap over de rivier, 11 o t / ij 
door eene brag, hef/ij door een stoomboot worde 
verzekerd. 

7. Dal de uitbetaling van bet subsidie zal ge-
sehieilen in tien gelijke termijnen naar gelang de 
vooruitgang der werken, duor Gedeputeerde Staten in 
overleg met den Minister van Waterstaat te regelen; 
echter met dien verstande dat wanneer den I Januari 
1885 de geheele afsluiting der Heeren waardenet he 
Overlaten niet gereed i s , dc verdere uitbetaling van 
het subsidie zal worden gestaakt, totdat dit werk zal 
zijn voltooid. 

— De jaarwedden van den hoofdingenieur en van 
den ingenieur vau den Provincialen Waterstaat zijn 
van ƒ 4000 en / 2800 gebracht op f 4500 cn ƒ 3000, 

Utrecht. Het plan bestaat den schouwburg op 
het Vreeburg aan te koopen en door verbouwing te 
verbeteren. Met dit doel is de Utrechtsche Schouw» 
buig-Vereeniging voorloopig geconstitueonl eu werd 
aan eene commissie, bestaande uit de heeren: Dr. 
t i . van O verbeek dc Meijer, \ V . Vrol ik , F. II. 
Gobli jn, C, Vermeijs en J . C. v. Kelde, opgedragen 
zich al dadelijk tot het stedelijk bestuur te wenden, 
met versoek tot het verkrijgen van erfpacht eu van 
toelage; voorts om de ontwerp-stututen op te makeu, 
die in eene volgende vergadering ter tafel zullen 
komen, wanneer tevens eeu bestuur zal worden ge
kozen. 

Volgens hel plan der verbouwing, door de archi
tecten II. I'. Vogel en F . W . van Gendt JGz. ont
worpen, zou de geheele zaal vernieuwd, het tooneel 
behouden en hut voorgebouw veianderd worden. 
Behalve de verbetering van het geheel stelt men 
zich bij het verbouwen ook tot doel om het getal 
zitplaatsen te vermeenleren. 

D o r d r e c h t . Door de raadscommissie tot exploi
tatie van de gasfabriek is hij de indiening der be
grooting voor 1881 vooi gesteld om den prijs van 
het gas met 1 Januari 1881 met 1'/., cent te ver
minderen eu dien te brengen op 9 cent per M * . 

Wageningen. Het voornemen bestaat, alhier in 
1881 eene tentoonstelling te houden van nijverheid 
en kunst. In de Nuts vergadering, de vorige week 
gehouden, is hiervoor reeds eene Commissie benoemd. 

— Door de heeren Henri Boers, secretaris van de 
Centraal-Sjroorweguiiuitsi'happij, en Ed. Lebaique, 
industrieel te Brussel, is bij het Gemeentebestuur 
van Ede contujssie aangevraagd voor een stoomtram
weg van Wageningen langs Bennekom tot door het 
dorp Ede. 

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

n o d. actie 
van genoemd Weekblad. 

T o t V i - i j t l f i t f - u V O I M I n e g o i i u r e n 
worden advertentien voor het eerstvolgend nom
mer aangenomen. 

Advertentiëp. 
Een J O N G M E N S C H , met diploma eindexamen der 

Hoogere Burgerschool, "--jarigen cursus, bekend met 
Hoogere Wiskunde en Burgerlijke Bouwkunde, ver
langt eene 

INDUSTRIEËLE- of HANDELS
BETREKKING. 

Brieven, mei inlichtingen en conditiën, franco te adres
seeren onder letters E N K, aan het Algemeen Adverten
tie-Bureau vau NIJUII & V A N UITMAK, llotterclum. 

Lekdflk Bovendams. 
A A N B E S T E D I N G . 

D I J K G B A A F KN H O O G H E E M R A D E N van den 
Lekdijk liovendams rallen o|> Zaturdag 2-i Juli 
a. s., ten 12 ure, in het Gebouw voor Kunsten en 
Wetenscba|i|ieti te Utrecht, behoudens nadere goed
keuring a a n b e s t e d e n : 

Het bouwen van Waaktauis n . V 
met Magazijn, Opzichterswoning en 
Dienstvertrekken, nabij het Beusi-
chemsche veer. 

Bestek en teekening zijn op bunco aanvraag ad 
fi.— verkrijgbaar hij den Lithograaf B. BIIOL'WF.II, 
Schoutenstceg te Utrecht. 

Inlichtingen kunnen verkregen «orden bij den In
genieur E . G. W E N T I N K , Kameraar van den Lek
dijk Bovendams te Schalkwijk, oj» Donderdag 22 
Jul i j , van 10 lot 11 uur. 

W . J . D E P E S T E R S , Dijkgraaf. 
T. A . J. V A N ASCII V A N W U C K , Secretarie. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

Verkoop van Locomotieven met 
Inventaris, Voertuigen en 

Assen met Wielen. 
In de werkplaats te Tilburg zijn nanwezig 3 

Tender-Locomotieven compleet, met Assen, 
reserve Assen eu Wielen en Inventaris, een 
Rijtuig l e en .-en Rijtuig 3c klasse, één geslo
ten- en 10 Kolenwagens met Assen en Wie
len en 47 stuks Assen met Wielen, die bij in
schrijving' zullen worden verkocht. 

De inschrijvingsbiljetten moeten tien 9 Augustus 
1880 voor 12 uur bij de Maatschappij tot Exploi
tatie van Staatssitoorweg.'n, Afdeeling Tractie en Ma
terieel , te Utrecht ingekomen zijn. 

Nattere bijzonderheden omtrent deze voorwerjien 
worden op franco aanvragen door den Ingenieur, Chef 
der bovengenoemde werkplaats, verstrekt. 

D E D I H K C T K U I M i K N K R A A L . 
Utrecht, den 10 Julij 1880. 

Amsterdamsche 

K a ii a ii I in a <H s r Ii a p p ij. 

Aanbesteding. 
Op Zaturdag 7 Augustus 1880 , ties middags ten 

12 uur, zal van wege de Directie tier Amsterdam-
sche Kanaalnuuiischappij , onder nadere goedkeuring, 
aan het Bureau van de Amsterdamsche Kanaalmaat • 
schappij, Keizersgracht 033 te Amstenlam, wonlen 
aanbesteed: 

1. Het verrigten van baggerwerk in de 
Zijkanalen A (Beverwijk), D Nauerna 
en I (Oostzaan). 

2". Het onder profiel brengen en onder
houden van een vak Kanaaldijk in 
het voormalig Westelijk IJ en een 
deel van de Voorzaan, behoorende 
tot de bedijking van Polder VII. 

De aanliesteding gt-schiedt bij enkele inschrijving, 
volgens | j 15 en 21 van de U-stekken. 

De bi-stekken liggen ter lezing aau het Technisch 
Bureau van tie Kanaalmaatschappij te Amsterdam en 
aau hel Sectiebureuu te Velsen. 

Zij zijn voorts aan het Technisch Bureau te A m 
sterdam cn te Velsen op frtinco aanvraag ie be
komen, tegen overmaking vau 50 cent PST bestek, 

Inlichtingen wonlen gegeven door den Eerstuon-
wezenden Ingenieur, Keizersgracht 633 , te Amster
dam , en tb-n Sectie-Ingenieur te Velsen. 

Amsterdam, 12 Julij 1880. 
De Directie voonwenid, 

J I T T A , 
President. 

BI. F . D E M O N C I I V , 
Secretaris, 

msmi AAKBESTEDim 
HET HESTUUH DEU S P A A R B A N K te Nijmegen , 

is voornemens, op Maandag den 19 Juli 1880, 
ten huize van den Sociëteit houder V A N D A M , Groote 
Markt tc Nijmegen, des middags om één uu r , 
publiek aantebesteden: 

Het bouwen van 8 Woonhuizen, een 
Villa en Drie Dubbele Arbeiders
woningen, op het terrein aan den 
weg naar Berg en-Dal te Nijmegen. 

Aanwijzing op het terrein op Donderdag 15 Juli 
a. s. des 's morgens ten elf uur. 

Teekeningen liggen ter inzage ten kantore van 
den Architect B E R T B R O U W E R , Molenstraat 13 
te Nijmegen, alwaar tevens tie benoodigde inlichtin
gen te In-komen zijn. 

Het bestek is tegen franco overzending van ƒ 0 . 0 0 
le verkrijgen bij den Boekhandelaar II. C. A . T H I E M E , 
Groote Markt le Nijmegen. 

Maatschappij tot Kxploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
(Voor rekening van den Staat) 

Op Zaterdag den 24« t-« Julij 1880 , des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Stuatss|»oorwegeii 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n°. 208. 
Het leggen van sporen en wissels en 

het verrigten van andere werken op 
de stations Zwaluwe en Langeweg. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens § 22 van het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 13'""> Julij 1880 ter 
lezing aan het Centraalbureau bij de Moreelse Laan 
en aan het bureau van tien Sectie-Ingenieur Jhr. W . 
HOKUF'FT te Rotterdam eu is op franco aanvraag 
op gemelde plaatsen te bekomen. 

Inlichtingen wonlen gegeven door den Sectie-Inge
nieur voornoemd. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden den 
20*"" Julij 1880. 

Utrecht, den 13-'» Julij 1880. 

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

meente AMSTERDAM zullen ep Maandag 26 
Juli 1880, te 12 oren des middags op hel Raad
hui , in het openhaar en bij enkele iuscbiijving doen 
A A N B E S T E D E N : 

Het leveren van VOORWERPEN V A N 
G E G O T E N IJZER. 

De voorwaarden dezer Aanbesteding zijn uitslui
tend te verkrijgen ter Drukkerij der Gemeente legen 
bending van /"0.15. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden ten 
Kantore vnn den Stads-Ingenieur. Kulner N°. 0 2 , 
o|i het Bandhuis, ties vnoriniddngs tusschen 10—12 
nren, 

Ilurgemeester cn Wethouder, voorn., 

Amalerdam, DRIESSEN, Wethouder. 
10 Juli 1880. lie Secretaris 

DE N K I K V I I . I . E . 

A a n b e s t e d i n g . 
De B L ' R G K H E K S T K R derg eenle AllSIIEMzul, 

Dinsdag 27 Julij 188U, 's namiddags I uur , inliet 
o(M'iihaar teu tlcmeeiitehuize aanbesteden: 

Het G R A V E N en M E T S E L E N van een 
Brandput. 

Aanwijzing Donderdag 22 Julij a. s., voorin. 10 
uur , oji het terrein. 

Het V E R L E N G E N van den bestaanden 
Strekdam in de rivier den Neder 
Rijn, even beneden den Havenmond. 

Aanwijzing Woensdag 21 en Vrijdag 23 Julij 
a. s., 's vooi m. 11 uur, oji het terrein. 

Bestekken tegen In-taling ter Secretarie verkrijgbaar. 

Aanbesteding, 
De B U R G E M E E S T E I t tier Gemeente NIJMEGEN, 

zal op Donderdag 29 Juli 1880 , des namiddags om 
2 ' u u r , ten Raadhuize, iu het openbaar aanbe
steden : 

Het verbouwen van het lokaal tot 
Nut en Genoegen (Schouwburg) te 
Nijmegen." 

Bestek eu teekeningen Liggen van Maandag 19 
Juli a. s. af ter inzage tip tie Gemeen te-Sec ret a l i e , 
alwaar het ln-stek tegen betaling van 25 cents [ier 
exemplaar verkrijgbaar zal zijn. 

Inlichtingen wonlen gegeven door den fungerend 
Gemeente-Architect, bureau Kerk boog, 

Wijnstraat Rotterdam. 
R O B E Y & C O M P ' S V E R T I C A L E STOOM

MACHINES met of z b-r S T O O M K E T E L , 
steeds voorradig. 

Wij gutandeeren dezo, als zijnde de beste in hunne 
soort, tegen concurreerende prijzen. 
Geïllustreerde prijscourant wordt up uanvraag 

toegezonden. 

nioiiM.iï iKK.iivi ' i i i i ; . 
Het beste procédé om Bouwkundige Teeke

ningen, Bestek-plannen, Kaarten enz. snel 
en goedkoop te rep rod ureereu. 

I'ros[rertus op aanvrage gratis. 

Amsterdam. ticbs. BKIMERINÖER. 
Lithographcn. Steen- & Boekdrukkers. 

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 U E N G K O E V E N . 

P 
M O Z A I K K -

A R K E T V L O E R E N 
en verglaasde gefigureerde Te

g e l s , voor Muren en Decoratie. 
D E L I N T & C " . , H a r i n g i l i e l 7, llotterdam. 

GAS-ZUIVERING 
door het gebruik vau ijzer-oxyde, geleverd door tie 
Gas Purification and Chemical (,'". Limited London. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en Oost-lndië 

W. Hoven en Zoon, llotterdam, 
bij wien bijzonderheden eu prijsopgaven verkrijg
baar zijn. 

Ministerie van Justitie. 
A A N B E S T E D I N G . 

Bcgrooting van kosten ƒ 15638.00. 

Op Dingsdag den 27 Julij 18HO, .les namiddag. 
ten één ure, zal iu een der lokalen van het HoJSterit 
van Justitie, tip den Korten Vijvcrlierg te 's tl ra. 
venhage, bij enkel»! inschrijving wonlen aanbesteed; 

Het oprigten van een gebouw voor 
het Kantongeregt te Alphen. 

Hel hcslck en tic teekeningen liggen ter inzage U 
's Gravenhage in eeu der lokalen van het Minislerit. 
van Justitie iu tie Nolndslraal eu op tien Korten 

Vijverberg. 
Die stukken zijn voorts op franco aanvrage te beko

men aan bovengenoemde lokalen, hij deu Gemeente. 
Architect te Alphen, bij de Uoofdopsigters der ge
vangenissen P . KREBEI t te Utrecht en J . VAN 
A S P E I t E N te Amsterdam en bij den Concierge van 
ln-t Kantongeregt te Leiden. 

Inlichtingen woitlen gegeven door den Ingenieur. 
Architect voor tie Gevangenissen eu Hegtsgelkiuweii 
J. F. H E T Z E L A A R te 't Gravenhage, 

Aanwijzing zal worden gedaan op Woensdag •>[ 
Julij I 88U, des voormiddags ten elf ure, op hr-i 
terrein waarop bet gebouw moet wonlen opgetrokkd, 

De Minister van Justitie, 

' iGravenhage , Voor den Minister, 
den 0 Julij 1880. Re Secretaris-Generaal, 

C L A N ' 1 . 

It. IIOLNItOEIt, If Ariilinii. 
I w U H . Z l l v r r e n M c r i a i l h - v o o r W a t e r -

| I » N - I I I M ( r o M i i - i i t r t i . 
I -»<!> . I I O O B J M I I - oodorMS' l i c - i t i t i i iK v o o r tt u-

t e r p n M - e n l l o o k o i o i - t - l i i M l r o m « - i i l i - o . 

Voorts: B A l l O - eu T H E R M O M E T E I I S , alle soorten 
van K I J K E R S , B R I E F B A L A N S E N enz. enz. 

Tegels voor V toerei1 

in K E U K E N , W I N K E L S , V E S T I B U L E S , CORItl-
D O B S , W A R A N D A ' S , enz., alsmede HEKLEEDINn 
vau M U R E N , T E G E L S voor B L O E M I I A K K E N >n 
P A N E E L W E R K enz. 

U i s l u i t e n d A g e n t e c h t p v a n M a w k C, 
v o o r N e d e r l a n d en d e s z e l f s K o l o n i ë n 

G . J. OOR, 
F i r m a A N T . I J l s W 1 L . I ) . 

Scheepmakershaven N°. 02 en Jufferstraat N°. 58. 

R O T T E R D A M . 

-V lus M I K -«-ii Depot 
D E R 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 
VAN 

SAND«\Gu.. TE FE1GKIES. Hl l l l l J l i . 
Z I L V E R E N M E D A I L L E 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 PARIJS. 
Teekeningen en Prijscourant zijn te bevragen bij 

J . J . S A N D , Wijnhaven 76 Rotterdam, alwaar ook 
verkrijgbaar: Verschillende soorten van goedkoop 
T E G E L S en TROTTOIRSTEENEN (genre 
Sarregiiemines). 

H. & J. SUYVER. 
Fabriek van Stoomketels eo Werktuigen, 

</«' Êiiillttttilsi In Êilin. 
Bikkerstraat 20 en 22. te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S van uil.! U-kende tv|. ' i i 
cn reparatién aan bestaande K E T E L S wonlen in 
ilen kortst iiHieelijken tijil gelevenl en niteevneiil. 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Kiuvuaars van Zuilen- rn '1'alHbaüalt-irrueven 

in RIJNPRU1SSKN, 

Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 
Straatkeijen, Portland-Cement, 

KALK, BltDISSTKE.V, VUURVASTE STEENES, BS. 
Sieuwchacen X.zijde 5 5 , I t o t l . - r i l i t m . 

C A L Q U E E R L I N N E N . 
;lijk met mijne Firma gewaarmerkt, verkrijgbaar l i l - bf-nte k w n I H H t , aan eene zijde mat, expf 

in rollen van 24 vards (22 Meter) ter breedte van: 

0.77 M . 0.96 M . 
I ' u l f c r kwaliteit dubbel olyphants Whatman laatste fabriekaat. 
Alle soorten PAPIER SANS FIN en CALQUEERPAPIER , benevens 

Z E N enz. uit de 

1.10 M . 

Djntta PASSERDOO 
.nTeliiiinlneelile Fabriek. 

V e r k r i j g b a a r i n d e M a g a z i j n e 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 H E t c Utrecht. 

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 . 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

V A N 

VAL IDE. TRAVERS, 
geeft Iwrigt ilat door baar tot eenige A G E N T E N voor der 

verkoop van ASPHALT in brooden /.ijn aangesteld: 

F O L K E R S &. C°. tt Amsterdam, 
door wie ook tet bel leggen van Vloeren inlicbtiiu.'en wonlen verstrekt en orders voor eelieel \cler 
land nanp'iiouien 0,1 gelijke voorwaanleu als aan «Ie Fabriek, Deltweg N " . 3 , te Amslerd'im. 

De Directeur W. P. WALSH. 

liwh likt bij U . W. vau der Wiel & C°. te Arnhem. 

Vijftiende Jaargang. N \ 30. Zaterdag 24 Juli 1880. 

D E O P M E R K E R . 
"WEEKBLAD 

V O O B 

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 . 
Het Weekblad verschijnt des Zaterdags. 

Het Bbonnetnent betlruatrt roor het binnen land ƒ1.68 per S maanden of 
wel bij voorn it bt:taliug :et gulden per jaar. Afzonderlijke D ommen bg voor-
uitbcHtellinK l"1 ccut. 

Alle stokken en advertentien te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentien uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Advertentien van 1 -5 regel» ƒ 1.—, daarboven 20 rent voor elkeu regel 
plaatsruimte cn 10 cent voor een bcwijsnomuicr. Advcrtentieu voor het bui
tenland cent per regel. 

EEN N I E U W TIJDSCHRIFT. 
Na afloop der Londetische ten toonstel ling van 1831 , 

waren de meeste beschaalile rijken van Knropa, eu 
daaronder Fmnkrijk niet bet minst, overtuigd van 
dea ommekeer, welke nootlig was op het gebied van 
dc kunst toegepast op industrie. Zij welke die ten
toonstelling uiet bezocht hebben en zich thans moeten 
tevredenstellen met de nagelaten documenten daar
over, vervat in den geillustreenlen catulogus . kunnen 
menigmaal een glimlach uiet onderdrukken bij de 
aanschouwing van tie vele wanstaltigheden. in dat 
lijvige boekwerk bijeen verzameld. Maar die glim
lach is een gelukkig teeken des tijds; hij bewijst 
ons dat, hoewel nog langzaam, vooruitgang i a onze 
kiinstiiidiistrie te bespeui-en is, dat wij aan iets beters 
gewoon zijn geraakt. Zulks is dan ook verklaarbaar, 
want vooral in tie laatste jaren verrijzen overal musea 
en kiiNslindustrie-scholeii, wonlen herhaalt Ie lijk ten
toonstellingen in 't belang der kunstnijverheid ge
houden en wordt de wereld overstroomd door uitgaven 
in alle talen en formaten, bestemd om den artist de 
noodige documenten te verschaffen, zoowel om hem 
zijne uitgebreide vtadien te vergemakkelijken als ter 
navolging. 

In alle landen ook wonlt de Ix-langstelling vooral 
voor het onderwijs in kunst al grooter en grooter, 
m zulks niet het minst in Frankiijk. 

De niet ongegronde vices , tlat het toenmalige stelsel 
en dc richting van het onderwijs ui Fmnkrijk niet 
de ge wensch te waren eu tie nationale kuusl geheel 
le gronde zouden richten, deed na lang dra len ln 
1 Su'2 een aantal der voornaamste Parijsche industrieelen 
botlaken tot de oprichting van een »Union centrale 
des arts appli<piés i, l'lndustrie." Het groote belang, 
hetwelk tie letlen van tlit verbond als industrieelen 
hadden bij het instandhouden hunner nationale 
kunst, deed beu dan ook allereerst middelen beramen 
om verlieteiïng le brengen in liet teekenonderwijs. 

Tegelijkertijd werden jieriodieke tentoonstellingen 
gehouden , waarop de bezoeker tie voortbrengselen der 
toenmalige kiinstindustrie met tie voorbeelden uit 
vroeger tijden ken vergelijken. Dergelijke tentoon
stellingen hebben de heilzaamste gevolgen gehad Juis t 
omdat men nevens de beste voorbeelden, door anderen 
vaak inslaat gesteld weid te zien hoe men iets niet 
moest doen. 

Zuivere kunstmusea , zonder zorgvuldige rangschik
king der tentoongestelde voorwerjien, zijn niet vol
doende VOOT het onderwijs; het komt er in hoofd
zaak op aan, een groot aantal voorwerpen met 
tact bijeen te schikken. Tegenover het in dien 
zin in vele opzichten volmaakte Kensington Museum, 
kau Klankrijk slechts stellen het eigenlijk meer van 
zuiver archeologische strekking zijnde Musée Chiny, 
de verzameling geweven stoffen van Lyoil eu tlie op 
ccraiuisch gebied te Liinoges. Aan tie overtuiging, 
dat deze toestand te nietig was, dankt Frankrijk 
thans het • Musée des arts décoi-atifs'', opgericht 
door het kunstminnende volk zelf, zonder tie minste 

staatshulp. 
Hat Museum was het begin tier langge wensch te 

vnn lit out wikkeling van eene reeds geruimeil tijd 
gekoesterde plant: de »Union centraler*'. En die ont
wikkeling is thans in vollen gang, want ieder 
beijvert zich um dat Museum 100 spoedig mogelijk 
aan zijn doel te doen beantwoorden, welk doel 
is, den werkman en tien artist op kuustiiidtistiieel 
gebied navolgenswaardige voorbeelden vun decoratieve 
kunst, iu logische orde gerangschikt, onder de oogen 
te brengen en tloor middel van verplaatslKire verza
melingen en op geregelde tijden te houden tentoon
stellingen , de goede voortbrengselen van kunslindus-
trie voor een ietier door geheel Frankrijk genietbaar 
te maken. Dal is eeu zeker middel om het kunst
gevoel van bet publiek te ontwikkelen en algemeene 
liefde voor kunst aan te wakkeren. 

Met uitsluiting van het denkbeeld van op velschil
lende plaatsen te bonden tentoonstellingen , beoogt liet 
«Museum fiir Kunst und Industrie" te VV eenen ecu zeilde 
doel. Kunslverzauielaai-s staan hunne schatten tiaar 
tijdelijk iu bruikleen af, terwijl de ïntlusti ieeleu er 
afwisselend of blijvend hunne beste producten ten
toonstellen. 

Uit één zelfde beginsel vooi-tgespro'en, en op één 
zeilde doel afgaande, trachten de "Union centrale ties 
arts" en het iMuaéfl des arts" zieh vvederszijds te 
volmaken cn wenschen nu iu één zeilde orgaan hunne 
belangen te behartigen. 

Sinds 1873 bad tie »Union centrale" haar maande-
lijksch Dulletin, waarin hel behandelde op hare verga
deringen vermeld, verslag gedaan wenl van de toe
gekende onderscheidingen na de tloor haar gehou
den tentoonstellingen, tie uitgeschreven prijsvragen 
werden medegedeeld eu waarin gestreden wurd voor 
de vaststelling vau eeue nieuwe richting op het ge. 
bied van het teekenonderwijs. Deze laatste heeft 
reeds geleid tot een ontwerp van wet, waarbij dat 
onderwijs in den gewenschten zin zal geregeld wonlen. 

Hef dt-nklieelil om dit Bulletin, na tie stichting 
-10 het Musée iu 1877, een hooger doel te geven 
<'n waardig te maken de machtigste nationale imlangcn 
te vertegenwoordigen cn te bevorderen, is verwezen

lijkt tloor het te vervormen in een maandschrift, 
getiteld : Revue des arts décorattfs. 

De eerste aflevciing daarvan ligt voor ons. 
Die -Revue" helootl elke maand eeue aflevering van 

M2 a KO bladzijden groot formaat, met in uen tekst 
gedrukte figuren en A ü 0 platen, voor eene porte
feuille, hors texte. Fik gealarmeerde heeft bovendien 
recht op eene kaart, kosteloos toegang venbekkende 
tot alle tentoonstellingen der »Union centrale" en tot 
het » Musée des arts décoratifs". Voor 't buitenland is 
tb: prijs per jaar 22 francs. 

W a l de liewcrking der „Revue' ' betreft, de eerste 
aflevering doet veel goeds verwachten. Hehalve een 
inleidend wooitl , bevat die aflevering eeu nader te 
vervolgen artikel over de geopende tentoonstelling 
der teekeningen vau Viollet-le-Duc iu het Musée 
L'lutiv, waarbij twee keurig uitgevoerde houtgniviu-e-
tjes naar fragmenten van teekeningen voor de deco
ratie van het kasteel te Pierrefonds. 

De schrijver Cbipie/ stelt zich voor, iu volgende 
opstellen eene studie te leveren van Vudlet-le-Duc 
met het oog op zijn talent als decorateur. 

Ken tweede lezenswaardig artikel, van tie hand van 
Adolf Rosenberg, bespreekt den tcgenwoord igen toestand 
tier kunst op industrieel gebied in Duitsohland. Ken 
volgend opstel liehantlelt het op tien I (bleu April 1.1. 
in het Dalais de l'lndustrie opnieuw geopende ,,Musée 
ties arts décoratifs". 

Behalve de verslagen van dat Museum en van dc 
,,Union centrale", bevat de l e aflevering nog eeu weinig 
«Nieuws van den dag", wat i llibliugraphie" en zijn 
voor tie portefeuille daaraan toegevoegd drie platen, 
voorstellende: eeu ijzeren hekdeur naar Laloude, 
modellen voor lichtstandaards naai- schetsteekeniugen 
van Prud'boo cn eenige voorbeelden van zeldzaam 
Chineesch [lorselein naar exemplaren uit het Musée 
de Limoges. Over de uitvoering dezer pluten mag 
met lof gesproken worden, tic laatstgenoemde is zelfs 
meesterlijk behandeld. 

Iu één woord, cn inhoud én uitvoering van het 
geheel zijn loffelijk eu doen naar meer verlangen; 
de uitgever, A . (Junntin te l'arijs, moge venter eer 
blijven inleggen met de uitgaaf. 

Wij mogen met grond verwachten , tlat voor het 
besproken liuek bij nadere kennismaking een plaatsje 
worde ingeruimd in de bibliotheek van menig Neder-
laiidsch architect en industrieel, en meenen daarom 
welgcda in te hebben , ook het ontstaan van tlit werk 
naast de strekking ervan een weinig breedvoerig 
te bespreken, vertrouwende hiermede te veel van 
den lezer gevergd le hehlieii. 

' s-Gravenhagê 1H^18U. Louis . 

DE TK BOUWEN BRUÜ T K SILISTR1A. 
De mogendheden, door wie het Verdrag van Herlijn 

onderteekend wenl , hebben een Kniopeesche tech
nische commissie benoemd, teneinde het fieste punt 
Ie bepalen voor de brug, die men zich voorstelt te 
bouwen over den Donuu, bij Silislria. De nat iën, 
die iu de Commissie vertegenwoordigd werden wa
ren : Duitscldand , Oosienrijk-Hoiigarie, Frankrijk, 
( ïroot-l tr i taunie, I tal ië , Ruskind en Turkije. 

De heer L . Lalauiie, Inspecteur ticnernal van de 
bruggen en wegen, tie vertegenwoordiger vau Frank
rijk, werd door zijne medeleden tot voorzitter ge
kozen. Hij 1 11 aan den Franscben Minister van 
lliuicukindsche Zakeu een uitvoerig verslag gezon
den, dat onlangs verscheen in een der Gele Boeken. 
Aan dit verslag, even merit waardig door deswrlyk-
heitl van deu stijl s h door het belang van het daarin 
behandelde vraagstuk, zullen wij een en ander voor 
ons opstel ontleenen. 

Hoe wenl het eerste denkbeeld der schepping van 
tleze brug geboren ? 

Volgens de be woon lingen van art. 40 van bet 
Eterlijner Verdrag moest het vorstendom lioemanie 
het grondgebied ontvangen, gelegen in het zuiden 
van dé liobrootsju tot een l i jn , the haar uitgangs
punt heeft beoosten SUistria en eindigt aan de Zwarte 
Zee, bezuiden Mangalia, De nieuwe grens werd op 
tie plaats zelve bepaald, tegen het eind van 1 8 7 « , 
door een Kiiropeesche Commissie, Alleen tie Russi
sche afgevaardigde verklaarde, niet gemachtigd to 
wezen zijn toestemming aau den arbeid tier Com
missie te geven, met name aan de beslissing, die 
het uitgangspunt tier nieuwe grenslijn had vastge
steld teu oosten van SUistris, op den rechteroever 
van den Domui, tegenover Deyirnieii-Tabia , op acht
honderd meter van het noordoostelijke bastion der stad. 

De geest van art. 40 scheen te zijn: aan Roe-
inanié de mogelijkheid te laten, een gemeenschap 
tusschen tic twee oevers van den Donau aan te leg
gen op de gunstigste plek stroomafwaarts cn in den 
omtrek van Silistria. Tegenover de weigering van 
Rusland, het vraagstuk op deze wijze te beschouwen, 
werd eenstemmig besloten, dat een bijzondere tech
nische commissie onderzoeken zou, of het mogelijk 
was op de Roemaansch-Boelgaai'schc grens oen brug 
over den Donnu te bouwen, op een ander punt dnn 
het door de Commissie voor de vaststelling van Hoel-
gai ïe 's grens bepaalde, cu onder welke voorwaarden 
zulk een bouw zou kunnen worden volvoerd. 

De taak van den Franscben afgevaardigde moest 
hierin bestaan, het geschil vooral te beschouwen van 
tie technische zijde. De Russische Regeering deed 
wa.i n , dat /ij instaat was eeu geschikte plek voor 
den aanleg van de bedoelde brug aan te wijzen op 
Mn ander punt dan de buitenwijken van Silistria, 
en zonder van het Itoumaunsch Bewind overdreven 
offers in grondgebied of geld tc vorderen. Over de 
Waarde van deze bewering had de Kuropeeschc tech
nische Commissie hare ineeniug uit te spreken. 

Dc eerste bijeenkomst had plaats 20' October j l . 
te Silistria zelf. De heer Lalunno werd tot voor
zitter gekozen cu de kolonel Jaeger, Oostenrijkach 
vertegenwoordiger, tot secretaris. 

Als iu.'ii overgaat tot het, zelfs voorloopig, be-
studceren van een rivierovergang, kunnen de ver
richtingen op bet terrein niet beperkt worden tot een 
loutere opneming der oppervlakte van tien grond en 
vau hel water. Kr moeten peilingen in de rivier 
gedaan wonlen om er tic diepten, volgens tie ver
schillende richtingen die men bestudeert, van te 
bepalen; zij moeten doordringen beneden de bedding, 
om den aard der onderscheidene lagen te doen 
kennen, die dit lied scheiden van tien vasten bodem , 
waarop de fundeeringen zullen moeten rusten. Niets 
van dit alles was vóór de bijeenkomst der Commis
sie voorbereid. Zulke bewerkingen vereischen bijzon
dere toestellen en instrumenten, bouwkundige samen
stellingen van zekere stevigheid in het water, en als 
het een stroom geldt gelijk de Donau, welks breedte 
in deze streken meer dan één kilometer bedraagt, 
welks diepte bij samerwater in den thalweg acht tot 
tien meter tc boven gaat, waar dikwijls plotselinge 
wassen plaats grijpen, welks stroom snel i s , the on
derhevig is aau een soms zeer tpoedjge bevriezing 
tengevolge van onverwachte koude in den herfst, dan 
kau men nagaan, tlal de Commissie niet bijtijds kon 
goedmaken wat baar aan voorafgaande studiën ontbrak. 

Kr werd evenwel stilzwijgend aangenomen, dat 
tie boringen gelijke uitkomsten zouden geven in de 
verschillende ontworpen richtingen, wat waai-sclujn-
li.lk zijn kan met het t>og op de geu'jkslachtighetd 
tier terreinen, waarin het bed iu deze streken ligt. 

Gelijk men weet, zijn tusschen tic twee steden, 
welker vereeniging thans tie hoofdstad van Hongarie 
vormt ouder tien naam Budapest, de laatste vaste 
bruggen over tien Donau gebouwd, welks breedte daar 
slechts 4U0 M . bereikt. Maar tegenover Silistria is 
d c geringste breedte H O U M . , en op het tijdstip 
van hoogwater strekt de rivier zich uit over meer 
dan 8 kilom. Op twee punten echter is het veld 
tier overstroomingen beperkt tot 7 ki lom. , dunk zij 
het aanwezen van eenige heuvelen. 

Men ziet, dat hel vraagstuk, zijdelings gesteld 
tloor het Congres van Berlijn , een der moeilijkste 
is, die tie ingeuiciirskunst heeft op tc lossen. 

De gemiddelde waterafvoer van deze groote rivier 
wordt, volgens den liiclionnaire de Geographic 
universelle van tien heer Vivien de Saint-Martin, 
geschat op 9180 at', per seconde, terwijl die van 
den Wolga slechts i'At,.*, M 3 . i s , voor een stroom-
lengte van 1000 kilom. en een bijna dubbel stroom
gebied. De diepten zijn van 10 tot 12 kt. beneden 
zoinerpeil : het hoogt? water houdt zeer lang aan cn 
kau den laagsten si and met 7 tot 8 M . overtreffen; 
tie tlikle der lagen /ouder vastheid, die onder het 
bed liggen, is onbekend Zulke groote diepten zijn 
in zeer zeldzame gevallen U-reikt, maar slechts een 
enkele maal oversell reilen geworden. Zoo zij bereikt 
moesten wonlen, zou men zijne toevlucht behooren 
te nemen tet eene geheid andere werkwijze, welke 
bestaat in hel werken in het droge, binnen een buis 
of metalen caisson zonder bodem, waarin de samen-
persing van de lucht, tloor machtige werktuigen te
weeggebracht , hel water, tlat tie werkkamer tracht 
binnen tc dringen, naar buiten terugstuwt. 

Dit vraagstuk der funderingen is van zooveel ge
wicht voor het bijzondere geval dal ons bezighoudt, 
dat eeuige mededeel ingen omtrent dit onderwerp niet 
zonder nut /uilen schijnen. 

Aan het genie van Dcnis Papin dankt men de 
eerste gedachte van de werkwijze, sinds dertig jaren 
met zulk ecu gelukkigen uitslag gevolgd, nam. dc 
fiiiideeritigen der werken iu het droge aan tc leggen op 
tien vasten bodem en bij groote diepten. In Septem
ber 1089 maakte hij deze merkwaardige uitvinding 
hekend in een artikel, getiteld: Re instrunwntis 
ad {lamman sub aqua conservandam, opgenomen 
in tie Acta eruditarum vau Leip/ig. Men vindt et-
de beschrijving van een gewichtige wijziging vau de 
duikerklok, Instaande iu het aanhoudend inblazen 
van versche lucht door ecu pijp. tlie onderdoor gaat 
en van binnen naar het boveneind uitloopt. »Do 
klok altijd ledig blijvende," zegt Papin, »eu haar 
geheel op deu grond doende drukken, zou tie bodem 
op deze plek bijna droog hlyven eu men /oude er 
kunnen werken gelijk buiten het water, en ik twijfel 
niet of dat zou veel uitgaven besparen als men on
der water wil lwuwen." (') 

(•) De duikerklok i* ii> du Oudheid beltend guwet'Bt. Ariittu-
t- lt- spreekt urvuu uJ» van een in zijn tijd gebruikelijk 
toestel (Vraagttuthen, Afdccliuj- X X X H , Vraag &}. 

Zoo ook al het denkbeeld, in hel droge te werken 
onder een breede waterlaag, door partij te trekken 
van de samen|iersing tier lucht tot het terugdringen 
vau de vloeistof, en van de lucht ver versch ing om tie 
ademhaling en de vlam tier tampen te onderhouden, 
te danken is aan het vruchtbare genie van Papin, teen 
moest er nog anderhalve eeuw verloopen vóórdat eeu 
andere Franschmaii, Triger, met tleze eerste geduchte 
zijn voordeal deed door de schoone uitvinding vau 
de lucht-sehiitkamer (7 luchtsluis) (-). Kerst in 1839 
paste tleze ingenieur voor de eerste maal zijn werk
wijze toe op het graven van een put van 25 M . 
diepte in beweeghjk sand, op een eiland der Loi re , 
bij Chalonnes, om hel lagere kolengebjed te liereikeii , 
en den 20 December I8.V2 kende de Académie hein 
den door Montyon gestichten prijs voor werktuig
kunde toe. Deze werkwijze heeft men sinds dertig 
jaren in de geheele wereld gevolgd, maar men kan 
ze niet op alle diepten toepassen wegens dc ernstige 
ongemakken, die voor het menschelijk lichaam voort
vloeien uit een groote afwisseling in den luchtdruk, 
waaraan het onderworpen i s , vooral als de arbeider 
van tien caisson weder naar de vrije lucht opstijgt. 
De hoogste druk , waarbij werklieden gearbeid hebben , 
was vijf dampkringen, bij tien houw van de brug 
te Liiintjord, in Denemarken. 

Bij het maken tier fundeering van de steunpunten 
voor een brug over den Donau nabij Silistria zullen 
zich misschien nog moeilijker omstandigheden voor
doen, naarmate de tliepte grooter is. Men zal dan 
de toevlucht moeten nemen tot tie caissons met be
schotten, die met goeden uitslag iu Amerika gebe
zigd werden voor deu houw der pijlers van Pough-

keepste over de Hudson*rivïer. Elke caisson was aan 
baar benedeneind tloor beschutten in de lengte en 
in dc breedte verdeeld in kamei-s, waarvan een ge
deelte open bleef voor het uithalen van het gruis , 
terwijl de andere een lading bstbn bevatten, toerei
kende voor de intlotnjteling van den caisson. Het 
uithalen van het gruis in tie ledige kamers geschiedt 
door baggertoestcllen met zoogenoemde kaken. De 
vulling met beton is volbracht tot 6 M . heneden 
het peil van laagwater. Men heeft op die wijze 
de fuut leer ingen kunnen doen rusten op een diepte, 
die, voor één der pijlers, niet minder is geweest 
dau .'17.20 M . beneden laag zeewater De aard van 
den Donau, te Silistria, schijnt te voldoen aan de 
voorwaarden, noodig voor de toe|iassing der Ame-
rikauust he werkwijze. 

Dt; omschreven moeUijkbeden van den bouw waren, 
zoo niet opgelost, althans met behendigheid ontgaan 
tloor tie Romeinen, die, om de Daciérs te bestrijden 
en leuoiitler te brengen, de noodzakelijkheid gevoel
den ecu vaste gemeenschap tusschen tie twee oevers 
vnn tien Donau aan te leggen. De bouwvallen der 
brug van Trajanus bestaan nog, en hij geringen wa
terstand zijn tie onderste lagen der pijlers zeer goed 
zichtbaar, bijna tegenover Toernu Severino. Kik der 
twee briiggchoofden werd tloor eene sterkte bewaakt. 
De plek van den overgang was met zeldzame scherp
zinnigheid gekozen, buiten de watervallen, waai dc 
stroom kalm is en waar de uitgestrektheid tier vlakte 
aan de rivier veroorlooft zich in de breedte uit tc 
strekken, zonder te veel haar bed uit te graven. 
Op ongeveer twaalf kilom. boven Oreo va, in het 
wildste gedeelte der engte van Drenkova, ontwaart 
men ecu grooten steen, gemetseld in den loodrech
ten wand van de rots, tusschen gebeeldhouwde figu
ren, boven de overblijfselen van den ouden weg, 
die op het bruggehoofd uitliep, aan den kant van 
Moesia, cu op dezen steen ziet men meer of min 
duidelijk een opschrift, vermeldende tlat «Trajanus, 
(aangenomen) zoon van den keizer, tien goddelijken 
Nerva, dezen weg geopend heeft tloor den getemden 
Stroom eu berg heen." 

De brug van Koustautijn, geheel van hout opge
trokken, heeft niet zooveel sporen nagelaten. Zij 
lag tusschen Widdiu cn Nicopoh, en in 1072 zag 
men nog, naar het schijnt, tie betietlengedeelteu ha
rer sterke jukken. 

18 J u l i , 188U. (Uit het Fransch). 

l-j Dl Küfjelschen scbrijveu dc eer tier uitvinding toe aan 
Df, l'ott, vau Rochester. Vert. 

öericüten en mededeelingen. 

B I N N E N L A N D . 
's-Gravenhage.. Door Z. M . is benoemd tot 

ridder in .le orde van den Nedsi-landschen Leeuw, de 
heer A . A . C. de Vries Robbé, hoofdingenieur, lie-
lust met bet toezicht op den dienst van het stoomwezen. 

— Bij lieschikking van 17 Juli is aan O. 1. Wol
kers te Amsterdam, tot wederopzegging, vergunning 
verleend voor een stoonisleepdlenst in Noord- en 
Zuid-Holland. 

— Bij beschikking van 19 Juli is aan J . Geolo
ge m te Amsterdam, tot wederopzegging, vergunning 
verleend voor eeu stoomsleepdiensl op sommige 
stroomcu, rivieren en kanalen iu Z u i l Holland, Noord-
Holland, Utrecht, Zeeland, Noord-Brabiiut, Qeldei-
l . i i i . l , Overijsel, Drente eu Groningen, 

. j m . A 
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 24 Juli 1880. 

• 

— In de zitting v:m «Ie Provinciale Staten van 
Zuid-Holland , den SOaten dezer gehouden, werd onder 
andere behandeld de subsidie-aanvrage van de heeren 
Crans c. 8. voor den aanleg van een haven voor 
's-Gravenhage en van een kanaal naar de Mans. De 
conclusie van het rapport der commissie was om af
wijzend op het verzoek te lteschikken. Gedeputeerde 
Sasten hadden voorgesteld aan adressanten te kennen 
te geven, «da t , mocht 's lands Regeering tot ver
wezenlijking van het plan der adressanten willen 
overgaan, er voor de Vergadering aanleiding zon 
kunnen bestaan om verhooging van de vroeger len 
behoeve eener haven voor Schevcningen toegekende 
subsidie in overweging te nemen, doch dat het, 
zoolang van dat voornemen der Regeering niet is 
gebleken, ontijdig te achten is aan 't werk een be
paalde subsidie toe te kennen." 

Met 49 tegen 17 stemmen werd conform de con
clusie van dc commissie eene afwijzende beschikking 
op het verzoek genomen. 

Mede conform het voorstel van do commissie werd 
besloten, omtrent het voorstel tot het verleenen eener 
bijdrage aan het Rijk van 11.., millioen in de kosten 
van aanleg en / 10,000 in die van onderhoud, ten 
behoeve der verbetering van den waterweg tusschen 
de groote Zuid hollandsche rivieren en stroomen, en 
het IJ of' Nooidzeekanaal. 

De conclusie der commissie luidt: 
I. Uwe Gedeputeerden tc machtigen, ten behoeve 

der verbetering van den waterweg tusschen het IJ 
en de Zuidhollandsche rivieren en stroomen, bij 
overeenkomst de provincie Zuid-Holland .jegens het 
Ryk te verbinden tot betaling van eene bijdrage uit 
de provinciale fondsen van / 1,500.000 in de kosten 
van aanleg en van f 10,000 's jaars in de kosten 
van onderhoud; de laatste afkoopbaar tegen den pen
ning 2 0 , wanneer die verbetering door den Staat 
wordt uitgevoerd en deze het verder beheer en on
derhoud op zich neemt, onder de volgende voor
waarden : 

o. dat het plan, door Burgemeester en Wethou
ders van Gouda sub c. overgelegd, dat is , de rich
t ing uitgaande van den Usel ongeveer 1000 M . he
neden de Hallegauduls, noordwaarts tot in den 
Turfshigel bij bet Rabat worde gelvezigd, tenzij de 
Regeering en Gedeputeerde Staten in onderlinge 
overeenstemming oordeelon mogen, dat eene geringe 
wijziging vau dat |dait in het algemeen !>elaiig nood
zakelijk ware; 

l>. dat aan de vaart door of om de bebouwde kom 
vnn Boskoop die richting zal worden gegeven, welke 
nader door den Minister van Waterstaat, Handelen 
Nijverheid en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland , 
in onderling overleg, zal wonlen bepaald; 

c. dat de bestaande kaden aan weerszijden der 
Gouwe en — indien de schutsluis tusschen Gouwe 
en Rijn mocht kunnen vervallen — die langs de 
met de Gouwe in verband staande wateren, door 
het Rijk aanzienlijk zullen wonlen versterkt on wel 
overeenkomstig een profil nader door den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid, in onderling 
overleg met Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
vast te stellen, gaande evenwel de versterkte kaden, 
na behoorlijk te zijn beklonken, behoudens de na te 
noemen uitzondering, bij de polders in onderhoud over; 

d. dat de boorden van de geheele vaart van den 
bodem af tot en met den buileiibcrm der kaden, 
gelegen op A . P . of waar geen kaden zi jn, maar 
iKiezemland ligt, tot op A . P . of lager, zoo het boe-
zemland lager dan A . P . is gelegen, als behoorende 
tot de vaart door het Rijk zullen worden onder
houden. 

II. Gedeputeerde Staten uit tc noodigen, hij de 
Regeering met kracht aan te dringen op het ver
hoogen der twee bestaande sitoorwegbruggeri van den 
Rijus|s»orweg over dit vaarwater en wel die bij Gouda 
en die bij Guuvvesluis, indiervoege, dat de onder
kant der brugliggers minstens 3 M . + A . P . zullen 
moeten komen 

III. Gedeputeerde Staten te machtigen, de termij
nen van betaling der provinciale bijdrage zoo met 
den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
te regelen, als met den gerogelden loop van het 
werk het meest schijnt te strooken. 

Wij veroorlooven ons de bemerking• dat de con
clusie viij ongelukkig gesteld is. 

— De Provinciale Staten van Zuid-Holland heb
ben in de zitting van 21 dezer na langdurige dis
cussie, met 51 tegen 0 stemmen afgewezen het ver
zoek van Rijnland, om tegemoetkoming uit de pro
vinciale fondsen ten behoeve van de verhooging van 
den Lekdijk-bovendams. 

A m s t e r d a m . Maandag 11. werd in de Rijks
academie de tijdelijke nuruiaalcursus voor teekenon-
onderwijs geopend. Niet minder dan 104 leeraren 
en onderwijzers hadden aangevraagd om tot den 
cursus te worden toegelaten, en aan 68 wenl dooi
de Regeering die vergunning verleend, waarvan 53 
bij ile opening tegenwoordig waien. 

De ontvangst der deelnemers had plaats door de 
heeren Molkenboer, aan wien de leiding van den 
cursus door de Regeering werd opgedragen, Prof. 
Alberdingk Thi j in , die de lessen in de kunstgeschie
denis zal geven, en J . Striening, die zich met de 
oefeningen iu hel teekenen naar de natuur zal he
iasten. Gok de hoogleeraar, directeur der Rijksaca
demie, de heer A . AHebé, woonde de opening hij. 

— Voor 40 plaatsen aan de Kweekschool vnor 
machinisten le Amsterdam hebben zich 80 ad spiranten 
aangemeld. Het ad missie-examen begint 20 dezer en 
de overgangsexamens nemen den '22sten een aanvang. 

— Tot directeur van de Amsterdamsche Pano-
lama-nmalschuppij is met ingang van 1 November 
a s. benoemd de beer G. van Resteren, graveur 
te Hussiim. 

— Door hel comité uit de ïiandeelhoudei-s in de 
Kanaalmaatschappij zal, onder leiding van de heeren 
Mr. Mouths an en L a n d r é , a. s. Dinsdagavond in 
• Eensgezindheid" te Amsterdam een meeting wor
den gehouden tot bespreking van het jongste Regee-
rmgsvoorsteL 

Rotterdam. De Great Eastern Railway Com

pany zal binnen eenige dagen wederom een nieuw 
stoomschip tusschen hier en Harwich in de vaart 
brengen. Het is eeu stalen radei-sloomboot, ge
naamd Adelaide, gebouwd door de Harrow Ship
building Company, en heeft op haren proeftocht 
bewezen een buitengewoon snelvarend schip tc zijn. 

Dc inrichting voor passagiers is gelijk ;uiu die 
der Transatlantische booten, welke door laatstge
noemde Maatschappij zijn gebouwd; de paneelen van 
het salon zijn van olijf- cn rozenhout. He t stoom
schip heeft hutten en eene rooksalon op dek, 

G r o n i n g e n . (>p de tentoonstelling van nijverheid 
zijn voor de verloting aangekocht: een zilveren beker 
met émail en edelgesteente van Sij en Wagner, te 
Berlijn, ƒ 4 3 0 ; tafelzilver in étuis , van Louis Wol-
fers, te Brussel, ƒ 3 2 5 , en verschillende horloges, 
colliers cn kleinere voorwerpen De tentoonstelling 
wordt onbetToepebjk den laten Augustus gesloten. 

— Naar men verneemt, is door het bestuur der 
eerste Groninger Tram weg-maatschappij te Veendam 
aan het gemeentebestuur van Groningen vergunning 
gevraagd om de tramlijn Wildervank—Stadskanaal 
inct stoom inplaats van met paarden te exploited en. 

— Den 6den Augustus zal het Bestuur der 0 0 -
meinen eenige geniveleerde vestinggronden in open
bare veiling brengen en wel ongeveer 2 hektare in 
de onmiddellijke nabijheid van de Hceiestraat en 
circa 70 are aan de Oosterhnven. Eerstgenoemde 
terreinen wonlen ter eenerzijde door deu Singelweg 
en ter andere zijde door een straat, langs de bin-
nenliuiiet begrensd en liggen ten deele aan de ver
lengden van de lleerestraat en den Ilauebijtersgang. 

Voor bouwspeculanten ojient zich eeue goede ge
legenheid proeven vun hunne bekwaamheid en on
dernemingsgeest te geven, te meer daar ook het 
Stedelijk Bestuur weldra de gronden tusschen de 
voormalige Hceie- eu Oosterpoorleu en aan de bui
tenzijde van het scheepvaartkanaal in veiling denkt 
te brengen , onder voorwaarde daarop vrij staande 
huizen van minstens 100 M 1 grootte en uitsluitend 
voor bewoning bestemd , te plaatsen. 

' s - B o s c h Provinciale Staten van Noord-Brabant 
hebben tot verbetering van de rivier De Zoom een 
subsidie van f 43000 toegestaan , under bepaling , 
dat zij niet zal wonlen verleend, voordat door een 
internationale overeenkomst zal bepaald zijn , dat het 
water ten oosten van den spoorweg Antwei|>en— 
Rotterdam zijn natuurlijken loop zal houden naar 
Rosendaal, terwijl dat ten westen tot voeding zal 
dienen van De Zoom. 

Z w o l l e . Een commissie uit deu raad van toe
zicht op de Staatss|>oorwegen beeft een gedeelte dei-
nieuwe lijn van het stalions-crn place ment Zwolle tot 
bet drievoudig uitgangspunt Zwolle—Meppel, Zwolle— 
Almeloo en Zwolle—Deventer onderzocht en bere
den , zoodat dit gedeelte sjioedig zal worden in ge
bruik genomen. De aannemers van de lijn Zwolle— 
Almeloo kunnen dan van de staatslijri gebruik ma
ken , om grond aan te voeren tot uitbreiding van 
het stationsterrein. De werkzaamheden gaan met 
voorbeeldeloozen spoed vooruit en ongetwijfeld w«.-dt 
nog dit jaar de lijn Zwolle—Almeloo voor het pu
bliek verkeer gepend. 

— De gasfabriek zal een groote uitbreiding onder
gaan. De nieuwe directeur, de heer Mollema, vond 
den toestand der fabriek ondoelmatig en achtte tiaar 
niet in staat, om bij de steeds toenemende uitbrei
ding der stad naar behooren licht te kunnen ver
schaffen. De uitgaven vour uitbreiding en verbete
ringen zulten ruim ƒ 150,000 moeten liedrugen. 

D o r d r e c h t . Aan den heer J. J . B . J . Bonvy 
alhier, is door den Minister van Financiën vrijdom 
van invoerrecht verleend voor vensterglas, dat in 
zijne fabriek bewerkt wonlt tot glazen dakpannen 
cn bestemd is voor het buitenland. 

B r e d a . Door de firma J . Reijnders is voorloo
pige concessie aangevraagd voor het leggen van een 
drinkwaterleiding te 's Bosch. 

D o k k u m . De aannemers van den te leggen 
tramweg van bier op Veenwoude zijn aan liet werk 
begonnen. Hel plan bestaat vóór of op 1 October 
den nieuwen weg voor het verkeer te openen, in 
verband waarmede het werk tegen 20 September 
moet worden opgeleverd. 

A r n h e m . De heer Dullcrt, voorzitter van de 
Tweede Kamer, heeft aan het Rijk , ten behoeve van 
het Nederlandsch Museum van Geschiedenis en Kunst, 
aangeboden een grooten schoorsteen mantel met ge
beeldhouwde steenen figuren, dagteekeriend van het 
jaar 1612 en afkomstig van het onlangs gesloopte 
landhuis, genaamd Everwijn Spiker, bij Arnhem. 

— De Vurm eren der Courant, meldende dat ook 
Haarlem tot de vele steden des lands behoort, die 
zich thans belangrijk uitbreiden, vestigt er de aan
dacht op, dat daar eene groote behoefte bestaat ann 
werklieden, vooral metselaars en timmerlieden. 

Het behoeft trouwens geen betoog, dat Haarlem, 
èn als hoofdstad der provincie Noonl-IIollaud , èn 
om zijne ligging temidden van vele welvarende ge
meenten, vour werklieden, die hun vak verstaan, 
voldoenden waarborg oplevert om niet, wat men 
noemt, later uniui den dijk gezet" te worden. 

— De heeren Henry Hoei's, te Utrecht en Eduard 
Lebaiijiie, te Brussel, hebben aan het gemeentebestuur 
aanvraag gedaan om een tramweg te mogen leggen, 
van hel station naai' de Groote Markt , en verder 
door de Diezerstraat tot buiten de Diezer|>oort. 

V e n l o o . Het voornemen bestaat om de geslechte 
vestinggronden nabij de voormalige Keulsche Poort 
spoedig en wellicht nog in de maand Augustus in 
veiling te brengen. Deze gronden aan den hoofd-
toegang van het slation naar de stad gelegen, zul
len waal-schijn lijk goede prijzen opbrengen. 

Correspondentie. 
Aan J. te A. Op uw schrijven zal weldra de 

verlangde inlichting gegeven worden. 

Aankondigingen van Aannestedinjren. 
Manna»*, lilt Juli. 

Amsterdam . te U uren, door burg. eu weth.: het l< 
veren van voorwerpen van gegoten-ijzer. Inl. op het 
kantoor van den stadsingenieur. 

Sfkshierum. (e 4 uren. hij deu bakker Wieling: de 
herbouw der gedeeltelijk afgebrande bakkerij. 

Jaure, hij den voorzitter van den llaskerv ipolder 
V. L. Vegohii van Claerbergen : Iielangrijke verhete 
ring aan de Poldersluis te JourO ei nige lierstollingei 
aau de brug over- eu die over het Kanaal nahij genoemd, 
sluis. 

IHii*.l..K . « Juli. 
Keuzen, te n uren, iu het Hotel Botterdam: het één 

jarig onderhoud van de zeeweringen te Neuzen. Inl. 01 
het bureau der genie te Neuzen. 

s-Hane. te I uur. door het ministerie van justitie: het 
oprichten van een gebouw voor het kantongerecht te 
Allen. Bamiug /16,888, 

Arnhem, te 1 uur. door den burgemeester: lo. het 
graven en metselen vai n brandput: 2o. het verlen
gen van d.-u bestiandeii strekdam in d.-u Ned.-r-Bijn. 
even beneden deu havenmond. 

•touw-Leunen, te 9 uien. door burg. en weth.: het 
vernieuwen van de Lagebrug en de Glasbekken brug, 
beiden gelegen ui den in aanleg zijn.l.-n straatweg Nieuw-
Leusen. Aanw. te 12 uren. 

Zaandam, te 7 uren: bet verbouwen van een wagen-
makerij in 2 winkelhuizen np den zanddijk. 

Hrarhten . 'savonds 1 men. door burg. en weth. van 
Siiiallnigerland: het verven van a. den dorpstoren te 
Drachten, h. het klokkenluiis te Zuider-Bracbten. 

Ween*da|E , 1* Juli. 
a-Hage, te II uren. door het ministerie van waterst. 

enz.: lo. het maken van zuil.-nhazaltst. glooiing tegen 
bet buitenI«doop van de bedijking langs den linkeroever 
der Nieuwe-Mervvede beneden do SpieringsJuJs. onder 
Werkendam. Raming ƒ 25,900 ; 2o. de aanbouw van het 
ontbrekende gedeelte van hot nieuwe departement van 
justitie op don boek van do Lange-Pooten ou het Plein, 
ter plaatse vau hot nog bestaande gedeelte van het oude 
justitiegebouw. Raming ƒ224.000. ( Herbesteding.) 

•-Hage, te 12 uren. door hot ministerie vau water
staat enz., ten dienste der Staatsspoor*.: lo. het makeu 
van de aardehaan. de kunst- eu andere werken voor het 
gedeelte Maashees-Merirk van den sjionnveg Nijincgen-
Veuloo. Inl. bij don hoofdingenieur, tc Arnhem en den 
waarnemend sectieingeni -. te Nijmegen. Bam. Atlll.OlK); 
2... het voltooien van deu strekdam in de Wiial vóór 
Nijmegen. Inl. bij den huot'd ingen tour. te Arnhem en 
den waarn. sect ion,goniour. te Nijmegen. Raining /4S.00O. 

Waceningen, te I -. door het gemeentebest.: bet 
vernieuwen der schoei ing ou het uitbaggeren en op-de-
diepte-brengen der binnenhaven, in B |ierc. 

«ren lnuen , 'savouds 8 ureu. door den architect N, 
W. L i l . bn K. Woning: het doen vai ige verbouwingen 
aan eone behuizing aan do Beiteuiakei•srijjje. Lett. O- uo. 
228. Aanw. 20 Juli, te 10 uren. Bilj. inzenden bij don 
architect, vóór 7 uren. 

Ilanderdag . 2U> Juli. 
Nijmegen, te 2 men, door den burgemeester: bet 

verlmiiwen van bot lokaal «Tot Nut ou Genoegen" 
(schouwburg) aldaar, bil. bij dou lung, go meen tea rol ii loet. 

VABgenlngen. te 1 uur. door A. P. Baas Az.. in Het 
Wapen van Wageningen : bol verbouwen van een schuurtje 
tot tuinkamer en het verrichten vau buiten- en binnoii-
verfwerk. 

OuriheuHden. lo 5 uron. door het gemeentebest. van 
Oudh.-ns.lon en Klsbout: bet bouwen van oen schoollokaal 
mot bergplaats en privaten, lub bij den go onteanhi-
tect M. H. Verhoeckx. Aanw, 20 Juli, te 10 uren. 

Harendreehi. te 6 uren. hij p. A. den Boer: het verf-
werk ui de kerk dor Nod. Herv. gemeente, aldaar. Aanw. 
26 Juli, van 9—1 uur. 

Vrijdag, UO Juli. 
Ouderkerk a/d Usel. te 10 urou. door burg. en 

weth.: het restatu-eoron van een aan de gemeente hchoo-
reud gobouw. staande in de kom dier gomeente. tot raad
huis. Ink bij burg. en weth. 

«•re» Ingen, te 12 uien, door het ministerie van wa
terstaat enz., aan bet gebouw van hot prov. bestuur» 
het Imiiwon van eeno ijzeren draaibrug, ter vervanging 
van de vaste brug no. 12. over het Uitwierderiuaar. iu 
den Rijks-grooten weg van Gioiiingen naar Bolfzijl. Ra
ming f 6200. J 

'•-Hage, te 1 uur. door het ministerie van waterstaat 
enz.: lo. bet heistellen en verbeteren van Rijkstolegraaf-
lijiien m de afdeeling Leeuwarden, iu 2 perc. Bauiing: 
perc. 1 ƒ1560. pere. 2 ƒ1125: 2o. idom van idem iu do 
afdeeling Amstenlam. Raming ''2700. 

Kelterdam. lo 1 uur. in hof Poohïchfl Koftiebuis: hot 
afbreken van een pand in de Hoogstraat, uo. 167. en 
het wedei-oplMiuweii op dezelfde plaats ven 3 buizen Inl. 
bij C Brinjnzeol. Gedempte Butorslout, aldaar, dagelijks 
van 1—2 uren. 

Breukelen. te 1 uur. ten polderhuixe van het water
schap Oud-Aa: bot verzwaren, versterken, verhoogen, het 
ton deele verleggen en iu rechte lijn brengen van een 
gedeelte waterkeering of kade om bot waterschap Oud-Aa, 
gein. Breukelen. Iul. bij dou algeiu. Ainstellatldscll-op-
Sfchter II. O. de Kort, te Ouderkerk a/d Amstel. Aanw. 
27 Juli. te \> uren. 

'M-Hage, to I uur, door bet ministerie van water
staat enz.: de verbouw van oen perceel te Dokkum tot 
postkantoor t directeurswoning. Raming / 7085. 

Harderwijk, te 2 uren. door bot Israel, kerkhest- in 
bot perceel zelf: het vertimmeren van het gebouw iu de 
Hoogstraat, wijk fi. nu. 18. Inl. bij don architect .1. If. 
Makkiuk. 

Zaterdag, : i l Juli. 
Cartgene, te 10 uron. door hot bestuur der water

keering van den cal. .Viniapolder. in het gemeentehuis: 
het doen van steeubcstortiiig ter verdediging van den 
oever van bovengen, cal. [wider. 

Heusden. te 12 uren. door dijkgraaf eu I turnden 
van don Dongen Maasdijk van Stad en Linde van Heusden, 
bij II. Mounk: hel maken van oen zaudkisting met zan.l-
berui. lang D6.5U M. iu één perc. tte Haarsteeg, Hedik-
hnisen.) 

Leeuwarden, te IJ uren. ten gemeentehuize: het 
maken van een geitouw en aanhooren voor het gvmnasiuiu. 

Leeuwarden, te 12 uren. ten gemeentehuize: het doeu 
van eenige verfwerken aan drie schoolgebouwen en eene 
brugwaenterswoning. 

Zandag. I Aug. 
YVilnaldum, hij den adm. kerkvoogd P. .1. Iliddinga: 

het afbreken en wederopbouwen vau 2 arbeiderswoningen 
aldaar. Aanw. 2U Juli. 

Maandag, 1 Aug. 
•udenbaaeh, te LO uren. door IL L. P. A. Berends: 

het houwen van een boeren hu is, remise en toe heb. sneu. 
Aanw. 28 Juli, te U men. 

Zullen, lo l p / , uron. door Ketjeii X: Van Hoekei, in het 
Café Bellovue: het maken dor gehouwen tot een stooin-
houtzaagmolo z. Inl. bij F. ton Zijtlmlf X: Zoon. te 
Deventer. Aanw. 2'J Juli, te 4'/, uren. 

Niruw-Amsterdam, to 12 uren. tloor bet bestuur van 
het veenschup Bai gei-Wes toi veen. bij Jan van Dalen: bot 
houwen van 3 brugwachterswoningen. 

Krave, te 3 uren. door bot B. K. kerkbestuur: het 
houwen van een gebouw niet aanhooren voor militaire 
vereeniging met knechts woning. Inl. bij den Imuwkiindigo 
J. de Boor, te Tilburg. Aauw. 27 Juli. te 2 uren. 

pllnadag, : i Aug. 
a-Raarh, te 10 uron. door burg. en weth.: bet af-

tireken dor bazalt muren van do tegenwoonlige lus- en 
ladingplaats aan het gedeelte dor haven bij de Esplanade, 
het aldaar maken van een nieuwen kademuur, benevens 
bet slechten en egaliseeren van .Ie Fsplanade en daarmee 
in verband slaande werken. Aanw. SI) Juli, te 11 uren. 

Waensdag, 4 Aug. 
Willemsoord, te 11 uren. door de directie der marine: 

de werkzaamheden voor den bowmboUW van 0000 ijzeren 
draaibrug over het afsliiitiiigskanaal aan de westzijde van 
liet etablissement Willemsoord. Aanw. 2 on 3 Aug., te ! 
10 men. 

'a-Hage, te 12 uren, door het ministerie van water
staat enz., ten dienste der Staatsspoorwegen: lo. het ma
ken van grond- eu andere werken voor net gedeelte van 
den linker Maasoever tot Ouyk. vau den ipOOTWSSJ Nij

megen—\enloo. Inl. hij den hmldingenieui'. te Arnhem 
en don waarn. sectioingenieiir. lo Nijmegen, Aanw. 26 
en 2U Juli. te I uur. Bauiing ^70.000; 2o. het bouwen 
van eeno loennmtioUoods voor 12 standen, met werkmeos-
terswoniiig. op hot goederenstation j n de Stadsrietlanden 
Ie Amstenlam. ton behoeve van don s'ioorweg Nieuwe
diep—Amsterdam. Inl. bij den eerstaauw. ingenieur te 
Anr.ler.laui. Aanw. 27 on 2* Juli. te 11 uren. Bauiing 

ƒ 04.000. 
'N-llage, te 12 uren. door het ministerie van koloniën: 

de levering van don metalen hovoiiliouw van 47 bruggen, 
ten dienste der Staatss) mor wogen op Java. 

Ilanderdag, a Aug. 
Amsterdam, te 11 urou. aan hot koloniaal etablisse

ment; de levering, in :tii perceelen. van: o. a. kwartier-
mutsen, halsdasson. sabelkwasten en galon. gespen en 
knoopon. katoenen. I t, oogjesgnod. spreien, baai. ke-
porlakeii. 

utrecht, te 2 uren. door de maatschappij tot espLvan 
Staatsspoorwegen, ton dienste van bet Vernieuwingsfonds: 
het leveren tn 2 perceelen van stalen spoorstaven, stalen 
lasch- en «bidplaten en ijzeren baak- en schroefl ten. 
l r " bel vo van de Staatsspoorwegen. Inl. bij do sectie-
lilgenieurs te Meppel ou Rottenlam. 

Haarlem, to 2'/, men. door bot ministerie van wa
terstaat enz., aau bel gebouw van het prov. bestuur: bot 
doen van stroo- eu holmbeiilanliugeii iu de Rijksduinen 
«"'dor Scl 1. Aauw. : i l Juli. Kaming /'5000. 

Keu/en, te :i uren. door bet hostnur 'dei• walerkeerhig 
van dou cal. (.older Niouwe-Neuzen. iu het Nederlandse)! 
Logement: bot makeu van werken tot verdediging van 
den oever van dien polder. Aanw. 2'J Juli en 2 Aug., 
resp. van 1— :i en van 3—5 uren. 

Zaterdag , 7 Aug. 
Amsterdam, to \2 men. ten kantore van do Ainster-

damsche kauaalmaat-. happij: lo. het verrichten van bag
gerwerk in do zijkanalen A (Beverwijk». B (Nauerna) on 
I (Oostzaani: 2o. hot oiidor-profiel-brongeii on onderhou
den van een vak kanaaldijk iu liet voormalig Westelijk 
IJ en een dool van do Voórzaau. hehoorende tot do be
dijking van [Ndder VII. Inl. hij .len eerstaauw. ingenieur, 
te Amsterdam en don sectio-ingenieur. Ie Wlz.en. 

Kampen: het 5e perceel dor bedijking Kuek.iek-Zwijiis-
leger, ent. Bestekken bij Lam*, van Hulst, aldaar. 

Maandag. V) Aug. 
Helder, te 11 uren. in Tivoli: hot verbeteren van de 

forten Oost-en Westoever en Dirks-Ad mi raai, eu van de 
linie aan do landzijde iu do stelling vau Helder. Aanw. :t 
Aug.. te 1 uur. te beginnen bij het fut Oostoover. 

Amsterdam, te 12 ureu. door commissarissen dor 
trekvaarten tusschen Bic rbrug. Muidei Naarden, 
in Bet Vosje: h.-t gedeeltelijk vernieuwen van de Pape-
laansbnig. gelegen over de Mui.lorvaart tusschen Diemor-
b.ug en Maiden. Aanw. 2 Aug.. te 11 uren. 

kroningen, to | -, door burg. ou weth.: het ma
ken van oen aardebaa i bet bepuinen van oen jaagpad. 
bijlaugs do Aa. tusschen do Oude en Nieuwe Statonzijl. 
en h.-t bouwen van oen vast brugje eu hot leggen van 
afwateringshuizeii in loor het jaagnad. Aauw. :iAug.. 
te 12 uron. 

Dinsdag, SO Aug. 
Wissokcrke. te .'I uren. duor bet bestuur van don 

Willeiii|N>lder. in hot Gemeentehuis: hot verhoogen van 
oen gedeelte huitenberm: het maken van rijsbeslag eu 
het verdedigen van don schorrand aan dien polder. Aanw. 
te 9 uren. 

Waenndag, II Aug. 
'a-Hage, to II uren. door bot ministerie van watei-

staat enz.: het wegruimen van een in de Nieuwe-Maas. 
nabij don bovenmond der Koningshaven to Botterdam, 
gezonken Rijnaak. Aanw. 7 Aug. 

Donderdag, 12 Au;. 
Arnhem, te 1 uur. ton kantore van do gouieeulegas-

fatniek: hot leveren en stellen van een gegoten-ijzeren 
gashoiiilerkuip van :J2.4o M. middellijn en 7.07 M'. .lion, 
mot gashouder. Aanw. 5 Aug,, te 1 uur. 

VVIaoekerke. te .'( ureu. door hot hostnur van don 
Sopbiapolder, iu het Gemeentehuis: hot maken van 445 
M* rijsbeslag en leveren van 85 scheepstons gewone Vil-
VOOrueche steen en 620 stuks eiken [.orkoeiipaloii. Aanw. 
te 11 uren. 

Vrijdag, IS Aug. 
Zwolle, te 12 uren. door het ministerie van water

staat enz... aan het gebouw vau bet prov. bestuur: lo. 
bet verrichten van eenige keihestmting aan do traverse 
van don grooten Rijksweg dour VI lu,. Raming ƒ:1000; 
2o. bot verrichten van klirikerhostr.itingen op de groote 
wogen iu Overijsel. Ruining ƒ:1800: .So. hot verrichten 
van eenige kei best rati ng aau de travers.' vau deu grooten 
Rijksweg dour Steen wijk. Bauiing / 4430. Aauw. van 
allen 5 Aug. 

Woensdag , I* Aug. 
ullage, te 11 uren. door hot ministerie van water

staat enz.: het verlichten van herstellingen aan huitenge-
wuiie winter- en stormschade, ontslaan aau de Rijks-
rivierwcrkeii langs hot Keteldiep. Aauw. 13 Aug. Ba
uiing j 5720. 

's-Hage, te 12 uron. door hot ministerie van water
staat enz... ten diousto der Stautss|N>orw.: lo. hot maken van 
i-eii gedeelte dor werken tusschen Wenoiidaa! ou li hoi ion 
voor don spoorweg A -sfoort—Nijmegen. Inl. bij don 
hoofdingenieur, te Arnhem ou den scctieingoniour, te 
Rbenen. Aanw. 9 en 11 Aug.. te 11 uren. Bauiing 

ƒ 3H7.000: 2o. bet maken ou leveren vau wissels en krui-
uigen op bot goederenstation iu do Stadsrietlanden te 

Amsterdam, ten behoeve van don sjmorwog Nieuwediep -
Amsterdam. Inl. bij deu eerstaanwezend ingenieur te 
Amsterdam. 

Vrijdag. «O Aug. 
Arnhem, te 12 urou. door het ministerie van water

staat enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: het 
verrichten van eenige vernieuwing on en hcrstidliiigcu aan 
Ie gebouwen, behoorende tot het Hijksveer over de Lek 

te Kuilenburg. Aanw. 12 Aug. Raming ƒ640. 

Atloop van \;inlH ,siiMlinï£i ,n. 

Zwolle, 9 Juli: hot maken van een ijzeren brug. lang 
34 M.. over do Rogge hij Ommen, ter vervanging dor be
staande baarhrug; ingek. 6 bilj.. als: 
K. A. Bakken. te Avereest, ƒ 12,160 
H. Ballansen, I Kampen, i 12.114 
O. .1. Wispelwev on Co.. I Zwolle. • 11.465 
F. W. Hume, « Assen. i 10.680 
Maschi I'ahrik Deutschlaiid. « Dortmund. » 10.600 
Peur Dau.luiu. i Dordrecht, i 10.400 
gegund. 

ttnerk . 11) Juli: bot bouwen van IC woningen: minste 
iuschr. waren .1. do Jong, te Almomiiu en A. Wielsma. te 
Barlingon. VOOT ƒ 15.800. 

Varlnehem, 18 Juli: hot makon van een wasohhuis 
hij de woningen voor gehuwde militairen; ingekomen 8 
biljetten, als: 
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Brouwer, te Gorinchan, 
Snck Vitn Muilwijk. » iilcm 
W. H ...-Li mi. | iili.jn 

.Muilwijk. » jilfiii 
I. vun ik-r Luak. U e n 

Ki'iiti... • Woti.iiï.li.'iii. 
l>. Si/im, , Gorinchem. 
A. tl. de Pater, . M m 

V I . M . I n f . n , l.'l Jul i : li.-t touwen van 
a u den KonJnjpwegi iu^.'k. 4 liilj. 

II. llijl, 
]'. Guillauuii'. 
I'. l.apruiMis <>II A. Loois, 
C. Maters, 
(.''•1.' I. 

IHpu.en , 13 Juli: liet tivikcu 
i l ip iu : ran den oerer van den 
iiup'k. 5 hilj.. a l . : 
D. Thai tc Boek, ƒ M V M O 
II. Hen , « Miiliirlliuig, . .miKK) 
.'. Ruskaiil. . Slimlimlu, . MJW0 
l ' van uVr Hooft, Neuxen. • :i4,tW> 
I). i l . ' Joug, a Idem - 3H.760 

D e i n . l l Jul i : bel bouwen eener Iwanderii aldaar, 
oodar behoor vau den arobiteet II. n. Waanoen, Inge' 

ƒ t m 
• 3:1:13 
1 :l:t'7 

• 3174 
• a 1*1 
• MM 
• 3fl7ï 

Wim!iliui/.cu 

f lL'.'.IS3 
• 11.475 
• 11.438 
• U..-I75 

van werken tut venli 
Sieii\vt.-Ne,izeii]Hildei 

f *W» 
• ann 
. r.i.'W 
. I7Ü4 
• 1700 

'7 

22,470 
L'n.vtr. 

I bili., als 
A. IJ. Haaien, te Walerinpm, 
W. 1'. Teeuwisse, te 's-llnye, 

k. 

ƒ 21,555 
. 20,10U 

C, N . I.. v. d. Drift * K. Ilaasnnnt, te Seliiplniilen. ƒ IMJ7 
I Melrlieis en Co.. tc' Sclii.slaul. • 

ii,. Vos. te Delft, • •• * 
i IVruuin. te Heikel, • IJJJJ 
v Kodden, te Schiedam, » i < M w 

,.,.f.ini'l. 
' t . a . a . 14 Juli: liet ili)eu van timmer-, stukadoor-, 
, r r f - en behangWOrkm voor 11. Jaenbs; uigeknmen 8 
bilj- , , 
0 Winters. te Assen, 
1 de Vries, • idem 
n Postma, " Idem 
II Wessels, • idem 
j Winters. . idem 
(i v. i l . lirainpel. • idem » J J » 
II, llennink. • idem • 578 
II de Vries. i idem • 1104 
eejtund. , . 
" IJ . e l s le ln . 15 Jul i : liet inrichten van het gebouw nn. 
BJS aan de Achterstraat tot |mst- en telegraaftantoor \ 
Ingek. 0 hilj.. als: , BIMO 
1; I. ,le Haan. te I.M.tein, ƒ 0 0 » " 
II. .1. vu laren, • Utrecht, ' « 1 4 
I. J. Sc , . IJsclstein. » « « 

.1. vuu h f. » IJ>l»k. * <™ 
,1. Bouwman Ja, - IJselstem. » ~ J J 
(1. A. Rooding, • Utrecht, ' ^ 

I In,........ 15 Juli: h e t » 
nmieowen der openbare «hooi no. ; ingek. 3 hilj., ata. 
F. Sielielink. 'e lkietmchel.1. ƒ " J4 
II. .1. Mussehnk. » (< om • 5JÏÏ 
II. .1. VinkenliorR. < idem ' 0077 

K » m . d . i l k , 15 Jul i : het houwen eener nieuwe kerk 
Itiunnsilonksveer. onder helleer vau den hoilwkundlgc 

8 van S.t,.|^: Ingek. 6 liilj.. als: 
\, [I. Lucas. te /evenhergen. ƒ 2i.tH.l 
Oebr. Klein, >' Raamsilonk, » 
J. van nis, » Fijnaart, » 
11. Wevels, " Hredu. » 
J. Scholier, » Huumsdoiik, » 

11 re, I.C. 15 Juli : het amoveeren en wedero|,l,ouwen 
der huizing van S. VV. Hentenaar, naar de plant van den 
architect A. ii. Tollenaar: iugek. II bilj- al»: 

J. A. van Straatcn, ƒ * » g 
Van Klten. ' f " " 
Riiksen < H.81O 
Van Itiuren. • lOrfJJ 
Jauon Steenherg. « 10.815 

^ : 11!:™ 
Vermeer. n lJJ-'J:'|i 
Van der Veer, » J j » 
Van Straaten, ' Bb.toO 
Keers, • ^ m 

gegund. . . . 
Kaarden, 16 Jul i : hot vernieuwen van de brug over 

,1,. VooP'ra.ht buiten do I 'ticchtsrhejioort; minste mschr. 
«... J. II. Ibifon. te Naarder., voor ƒ 10.?.W. 

k.mprn. 16 Juli : het bouwen va me bakkorswn-
ntng te Bniuiiepe. ouder beheer vau don bouwkundige 
(I .1 .1 Kusten; iugek. 0 hilj.. als; 
II. van Buk. te Kampen, f W04.W 
li snol. ' « idem >• B'J05. 
(lel.r. Van dor Werf. » idem • W"'-
II. van deu Bos, » idem 11 B W , 
H. van Werven, • Brumiepe. » 4|80-
K. J. van Dijk, ' Oenemuiden. » 4276. 
gogUlld. 

Te«nel. IC Juli: bot graven eu gedeeltelijk v.-rwijilon 
van den watorl / door don polder Hot Noorden: 
minste inschr. was S. Uiltjes, te Heldor, voor ƒ 4400. 

Middelburg, 16 Jul i : lo. bet leveren en storten van 
M.vn tot voortzetting van de oeververdediging voor Neu
ten: ingekomen 4 bilj., als: 
J. Filis. te Ussmgen, ƒ W M 
A. P. var, .lo Velde, * Neuzen. I 8MB 
ll. do Jong Az., l Sliedn-cht, i 8 » 0 
[.. F. Willoms. « Scdzaete, « »»»» 

2o h.-t verbieeden en verdiepen van de haven te lires-
i,ons. en hot maken van rijspiikwerk langs de otistzij.lo 
dor bavongoul: ingek. 3 bilj.. als: 
I, van Male Dz., te Breskens. ./ 57i8 
p \ Boe, B Bnnirecht. » Td50 
b. Kalis Kz.. » Sliedrecht, • 4740 

i'treeiit. 17 Juli: lo. hot vernieuwen van de Catarijne-
brngen bijbehoorende werken; ingek. 8 bilj.. als: 
JL Groenendijk, te Utrecht, / 
II. Dalhuisen, * Kampen, >• 68.000 
J. P. r.irnelisse, • Amsterdam, « °7-»43 
.1. f. Slebe, » Uti-echt, » 67.300 
W I. Sbi-aui, » Sliedrecht, » 63., 15 
W. A. Jansen, » Utrecht, • «3.452 
.1. A. van Straten. » idem I 62.41HI 
M. Scbreudei-s, » IJsohiionde, • 6«,lp2 

2". het verrichten vau eenige vernieuwingen on hor-
siellingon aan stedelijke gebouwen: ste inschr. was 
H. Vermeer, te Utrecht, voor ƒ8840, 

Sljmrjren, 18 Jul i : bet bouwen van 8 woonhuizen, 
.va villa en 3 dubbele arhoiilei-swoiiingen, onder beheer 
van den architect-iiigonieur B. Brouwer; ingokoineii 7 
'uiH-iri*M. als: 
J. II. Vos. te Almeloo, ƒ 86,987 
(1. Lieftiug, » Ariibeiii, » 1)2.780 
I'. Meijers » 's-Hage, l 81.730 
I. .ie Boon, " Idem • 8O\750 
W, Swanoveld, - idom • K0.«B0 
C Verbuig Jr., l Nijmegen. I 78.000 
11. E. de Baan, " Scheven ingen, » |5.'.)80 

KIJaoard. II) Jul i : bet I won van een nieuw blok 
liuiz.en to Oostetidam, g H.-ldoambacht, onder hel r 
van don hnuwkundige C. [uuiseboom; ingekomen 14 bil-

{'."van t n , to Klaaswaal, ƒ 4M8.W 
ll. van Verre, i N.midgoiiwe. » 31)W). 
Bob. Velthuizen, » Rijsooi-d. • 3.100. 
I. van Balen. " H.-ldoambacht, » 31)00. 
A. van ,1,-r Plaat. » idem • 3HÜ5. 
I. van Dreunen, " idem I 
-lan van Dalen. » idem • 3810. 
H. Berth, i Bidtlerkork. i' 3,»o. 
T. .lo .Inn.-. i' H.-ldoaiubacbt, » 37»0. 
1'. van Schagen. » Ridderkerk, » «780. 
li II LMldtuS*, " ll.-l.loainbacht, » 3718. 
A. On.lerliiideu, I Heei-.jans.lam. » 3675. 
li. 11. Ovorgiuiuw. » idem " M . 0 . 
Jakob van Balen. II.-ldoauiba.ht. » 3638 

s-Hiigi-. 10 Juli: het afbreken der bestaande en hot 
naken van eone nieuwe bergplaats VOOr bnmdstnll'en in 
don \cadeinietiiin. lienevens hot maken van eene nieuwe 
«.-ik- en hergplaats VINI,- materialen, bij de universiteits
gebouwen te beiden: minste inschr. was ('. J. van Vliet. 
Ie Oudsboorn. voor ƒ5131*. 

Amilerdam . lu Juli: lo. bot IHIUWOII van het phvsisch 
laboratorium der universiteit; minste inschr. was W. L. 
Ieihhi-un.lt, aldaar, voor ƒ 82.548. 

2o. bet vernieuwen en verbieeden vau de brug no. 21)8 
over do Oelderschekade; minste inschr. was B. van dei-
Weerden, aldaar, voor /ViW. 

8a het leveren vau 6 tweepersoons- en 6 eenpersoons 
feslagen-ijzeron urinoirs; minste inschr. waren Langewis 
en llupont. aldaar, voor / ' l W . 

Hrrjt-en-ep-Zeem. ltt Jul i : het houwen van een alge
meen hiirgergasthuis aldaar, onder hehecr van don ar-
'liitect C. P. van (Jenk; ingek. 5 bilj.. als: 
lk, n ,stni te Bergen-op-Zcom, ƒ WM.\ 
Van Sluisdam. * Dordnsbt. I .'«.«50 
II, Heer-.. " Ik'igen-op-Zoom, » 8u,u73 
Van Lammeren, » Halsteren. " 8K.U00 
*'. BastijLirrsen, " lk'rge,i-op-/.'om. • 87,008 

/iildhorn. li) Jul i : het verdiej>en van do Nooi-dhonier-
-'loiisl-Mit; ingek. 8 bilj., als: 
W. Krees te Veen klooster, ƒ 247« 
•I- W. Bingeiioldus, » Ooriedijk. • 20W 
B. ,1. Kroon, » "ruilingen. » l»2.i 
<'•• T. Praaiiistra. » Veen wouden, » 1781 
0, ,ie Boer. • •ensidom • low 
li. ,|o Jong] • (ironingen, » 18M 
il . II. Harkema. » idem » bii-
R. J. Ilijksti-a, » Kollum, » 163(1 
gegund. 

Zwolle, 20 Juli : het maken eenerzandftmdceringvoor 
2 hoorenbuizeii en het ophoogen van Imuwterrohi aan 
de genrejecteerde straat bij don Stationsweg; minste in-
sthnjvei' was F.Scbaiifole. te Hatteiii, VOOT ƒ1777.77; om
trent hot gunnen van bet werk is niet beslist. 

/.uilen. 20 Juli : het hardmaken van den nieuwen weg 
in do voormalige buitenllnle en het bouweu van een 
duiker, in 2 perc: 

le perc. 2e pere.. massa 
H. Haijtink. te Zutfen. ƒ 3360 ƒ 2581) ƒ 564» 
A. .1. Piterwijk. idem, 17«3 gegund 
II. Weonink. te Arnhem. 2771) gegund 
Raming *8W ^ m , ., 

Tri |is. ompaffnir. 20 Jul i : bet houwen eener draaibrug 
over hot Trips». ipaguiestonliop; ingek. II hilj-, als: 
J. K. Prniniuel. te Wildervank, ƒ 12D5 
A, Wigertjcs, » Horgerenmpagiiio. » 1200 
K. Kliidniis. » Stadskanaal, » 1186 
O. Kliphuis Ez„ » Kiel-Windcweer, •> 888 
0. I'. (V » Zuidbna-k, » 878 
W. O. Manpiering. » Veendam, » 770 
II. Vrtxrm, I idem » 75B 
H. II. Schreuder. » ZuidlmM-k, » 710 
II. Schenkel. I latterbiireu, » 65» 

Haardplaat, 20 Juli : het make,, van 1410 M. lengte 
grintweg, met do levering van do daarvoor benoodigde 
grint; ingek. 7 bilj., als: 
J. Koule. to Hansweert, ƒ 4266 
.1. Bertn.i. » Biervliet, l 42(H) 
P. .1. Visser, Hansweert, « 4146 
.[. f Maes, » HóoMplaat, • 3»»» 
P. Monjé. » Breskens, " 31)84 
1. van Male, >> idem » 3878 
|> Thidens. » Book. - 8HO0 

VVIId-Maren, 20 Juli : lo. het makon van oen ge
deelte waterkeerenden dijk. Ier lengte van 315 M., iu hot 
waterschap baag-lleinaal; ingek. 10 bilj.. als: 

A. v. ,1. Meijden. ƒ 87.600 
P. .1. Boubivs. i 28.400 
('. Sterk. • 27.421 
T. Smits, • 25.50(1 
II. Iiuhhel.lam. i 24.'.H)0 
,1. van Oijen Pz., » 24,274 
0. de Joi'.g. I 23.1100 
D. v. d. Plas. » 22.875 
O. .1. van Erp, » 21.110 
L. Brouwer, * 20,400 

2o. het verhoogen en verzwaren van den Achterdijk 
langs de llertngsweteriug; ingekomen 1) hilj.. als: 

C. Sterk, ƒ 33.250 
.1. van Oijen. • 32.777 
P. .1. Roiïbos, « 31,000 
l l . rjubbeldam, • 30,841) 
T. S s. 28,770 
I). v. d. Plas, » 28.600 
0. do Jong. » 27.340 
O. .1. van Erp, i 26.000 
L. [houwer, » 23,(KK) 

l'trerht, 20 Juli : het maken vau eene tw le douane
loods en bot doen van steiger- en andere werken op hot 
station Rotterdam; minste inschr. was W. P. van der 
Laan. lo Fijenoord. voor ƒ 61.D2Ü. 

« Ito*, l i , 20 Jul i : bot maken van e • keersluis met 
twee o|ieuingeii aan de Oroote Hekel; ingek. 4 bilj., als: 
\ Kramers te Amstenlam, ƒ 45.000 

J. (i. T. Aerdeii, » 's-Bosch, >• -ti.700 
II. T. Wiegerink, » OreenliMT. i 43.700 
.1. Visser O/.., - Papendrecht, » 41,878 

Amaterdam, 21 Juli : bot verlmuwen van j»ereool no. 
55 op Bapoiiburg. mider beheer vau don bouwkundige .1. 
vau don Borg; gegund aau J. B. do Boer, aldaar, voor 
ƒ 458D. 
' -Uiige. 21 Juli : het verrichten van baggerwerk in 
bol Zwartewater tusschen Zwolle en Hasselt ; ingekomen 
4 bilj-, als: 
W. Sl, Nijenes. te Arnhem. ƒ 0,58 PST U* 
.1. W. er. te Hasselt, • 0.5Ö » » 
W. Arntz. te Milligen, • 0.53» l 0 » i 
J. Wijnholt. te aampen, » 0.53-- » » 

llardrerhl, 21 Juli : do verbouwing en inrichting tot 
een café van een dubbel woonhuis, staande aan de Voor
straat I) 45/46, onder beheer van den bouwkundige W. 
('. van Hije: ingek. 5 bilj.. als: 
K. do Waal, te [lonlrecht, ƒ 2650 
J. Alias en A. Barto, •> idem * 2228 
.1. Kwak. » idem « 2200 
.1. Degens en Zn., « idem « 2100 
.1. do Lange, • idem • 1DDD 
gegund. 

Underdendam , 21 Juli: bot gedeeltelijk vennen wen 
van eenige vaste bruggen hinnoii Himsingoo; ingekui i 

/' 5045 
» 4884 
» 4720 
i 4600 
i. 43.1S 

- 414JJ 
• 4osT 

u bilj.. s l 
L. Dekker, te B-dniil. 
.1. Kars, l Zoutkamp. 
T. Bos, i Bedum, 
W. K. de Vries, i liarnword. 
o. Wolthuis. i Bedum, 
S. 11. Kremer, » idem 
K. B. Danhof, » Ikiflo-i, 
.1. V'.-endijk, » Dbergum. 
II. Forinsina. « Onjiwkerk, 

Raming • ^000 
Haarlem, 22 Juli: bot doen van eenige veranderingen 

aa n perceel in do Koningstraat, iu te richten lot bu
reau van publieke werken: minste inschr. was .1. vanSer-
vollen. aldaar, voor ƒ 26*15. 

Vtll lemaeerd, 22 Juli : lo. het verrichten van eenige 
werkzaainheden aan do gehouwen enz. van het marine-
etahlissement; minste iuschr. was J, F. Philips, voor 
J 5186. 

2o. de werkzaamheden voor don onderbouw van eeno 
ijzeren draaibrug over hot afsluitiugsknaa! aan de wesl-
zijde van genoemd otah!iss.-i it: minste inschr. waren 
Gebr. Klom. te Nieuwediep. VOOT ƒ13,400. 

;to. bet vernieuwen van hot leiendak, het herstellen van 
de betimmering van 22 dakramen enz., enz..: minste in
schrijver was J. B. Lasschuit. te Haarlem, voor ƒ 461)11. 

Arnhrm, 23 Juli : hot vervangen va n gedeelte 
grintbaan door eone klinkorbestratiug op den Rijksweg 
vau Arnhem naar Nijmegen; minste inschr. was J. de 
Haan. te Arnhem, voor ƒ 781)3. 

Vervolg tier lirricliicn en Medeileclingen. 
B I N N E N L A N D 

' s - G r a v e n h a g e . Door den Gouverneur-tieneraal 
van Nederlandsch Oost-Indie zijn de volgende be
schikkingen genomen : 

verleend: een tweejarig verlof' naar Europa, we
gens meer dan twaalf jaren onafgebroken dienst in 
deze gewesten, aan «len hoofdingenieur bij het Mijn
wezen in Nederlaiidsch-Inilie O. P. A . Renaud; 

ontheeen: van de waarneming der betrekking van 
opzichter 'Jde klasse bij den dienst der Staatsspoor
wegen op Java, de gepensioneerde magazijnmeester-
der genie 1ste klasse (kaptein) C. S. II. Vollpi-echt. 

Door den ins|iecteur-generaal, chef van den dienst 
der Staatsspoorwegen op Java, benoemd: bij den 
aanleg van de lijn Buitenzorg—Prcanger Regentscha[>-
pen: tot tijdelijk onderopzichter 2de klasse G . van 
Esscl. Bij den aanleg van de lijn Madioen—Blitar— 
Soerabaia: tot tijdelijk onderopzichter 3de klasse K . 
van Horck; ontslagen: uit zijne Iwtrekkingde tijde
lijk onderopzichter 2de klasse J . K . R. Graijck. 

Bij den dienst der exploitatie Oosterlijnen, 6c-
noemd: tot sectieopzichter 3de klasse, de onderop
zichter 3de klasse van den aanleg der lijn Madioen— 
Blitar—Soerabaia, M . VV. Roggeveen; tot tijdelijk 
om lei-opzichter 2de klasse F . W . Albinus; tot tijdelijk 
onderopzichter 3,1e klasse W . van Dillen, flelasl: 

i met dc function van Irein-controleiir, de telcgraaf-

roritroleur R. J . C . van der Meulen. Overgeplaatst: 
vnn den aanleg der lijn Buitenzorg—Prcanger Re
gentschappen, de 3de commies T h . Piper; van den 
aanleg der lijn Madioen—Blitar—Soerabaia, dc on
dercommies 2de klasse P. Th. A . van Boekhoven. 

Bg de opname van de lijn Pasoeroean—Probolingo 
overgeplaatst: van den aanleg der lijn Madioen— 
Blitar—-Soetaliaia, de opzichter 2de klasse W . F . 
van der Kemp. 

— Onder hen aan wie onlangs door don Koning 
dar Belgen onderscheidingen in de Leopoldsorde zijn 
geschonken, behoort ook de Minister van Waterstaat, 
Jhr. Klcrek, die tot grootkruis in de Belgische orde 
hevordenl werd, 

Amsterdam. De Nederlandsche Vereeniging 
voor spoorwegartsen, hield Donderdag alhier haar 6de 
jaarvergadering. De voorzitter, Dr. A . de Boer Ver
voorn, hield eene redevoering, voornamelijk gewijd 
aan de geschiedenis van de Vereeniging, die thans 
een bestaan van vijf jaren telt, De lezing van deze 
rede, llmns ook afzonderlijk uitgegeven, is zeer aan 
te bevelen, vooreerst om genoemde geschiedenis en 
ten andere urn eenige van de moeilijkheden tc lee
ren kennen waarmede spoorwogartsen te worstelen 
heblien. Wat dit laatste aangaat, ontleenen wij 
aan iiet Verslag het volgende gedeelte, dat tevens 
van een voor velen splinternieuwe ziekte gewag 
maakt. 

• De geneesheer, zoowel militair- als sjioorw'egarts, 
moet steeds bedacht zijn op simulatie (het voorwon
den van kwalen). Beiden worden dikwijls door een 
goed volgehoudene simulatie misleid. Een ruim veld 
vour scherpzinnigheid en combinatie opent zich daar 
voor de geneesheeren, Vooral moeilijk is de ware 
beoordceliiig van motorische paralysen; simulatie van 
gestoorde sensibiliteit wordt gemakkelijk erkend, 
voorgewende stoornissen van het gezic hts ver mogen 
vorderen het onderzoek met den oogspiegel, incon
tinentia urinae, welke soms voorgewend wordt, is 
door oculaire inspectie te constateeren. 

B Verder deelde spieker nog mede, dat er bij sjioor-
wegbeambteii, ten gevulgc van een plaats gehad 
hebbend ongeval, dikwijls eene ziekelijke, zoo soma
tische als psychische ontstemming ontstaat, genaamd 
siderodromopbobie (spoorwegvrees), welke zich hoofd
zakelijk als spinaal irritatie voordoet cu zeer gemakke
lijk aanleiding geeft tot verwisseling met anatomische 
beledigingen van het ruggemerg. Enkele gevallen 
van dien aard zijn hem voorgekumen, waardoor de 
aangetaste |>orsurien voor den treindienst geheel on
geschikt waren." 

De vooorzitter brengt verder iu zijne rede bijzon
dere hulde aan de Exploitatie- en de Hollandsche 
spoor wegmaat-schappij voor hare medewerking. 

Rotterdam ln de zitting van deu Gemeente
raad van Donderdag 22 dezer kwam het navolgende 
rap|M,rt betreffende den afvoer vau fecalien op Fijen
oord ter tafel. Dit stuk is van den volgenden mbond: 

Rotterdam, den 19 Juli iSHO. 
»Hij uw besluit van den IS Maart 11. werden wij 

uitgenoodigd, om, alvorens ons voorstel dd. IS Juni 
1878 ten aanzien van den afvoer van fecalien op 
Fijenoord (Verzameling volgn. 33), in behandeling 
te nemen, alsnog over te leggen l o . hel advies van 
den sedert de indiening vau gemeld voorstel opge
treden directeur der gemeentewerken; 2o. een door 
de lirma Liernnr en De Bruyn Kops opgemaakt plan 
met toelichting en iu bijzonderheden uitgewerkte 
raming van kosten, voor eene eventueele toepassing 
van het tweeledig rioolstelsel (Liernur-stelsel) op 
Fijenoord en het Nonrder-eiland. 

Ter voldoening aan het verlangen sub 1 uitge
drukt, hebben wij de eer u hiernevens het gewenschte 
rapport van den directeur der gemeentewerken aan 
te bieden. De twee daarbij behoorende teekeningen 
berusten ter secretarie. 

Wat het verlangde van de firma Liernur en De 
Bruyn Ko|is aangaat, heblien wij haar bij missive 
van den 22 Maart II. no. 378 van uw besluit me
dedeeling goibuut, niet verzoek ons te melden of zij 
genegen zoude zijn het bedoelde plan met toelichting 
en raming van kusten op te maken, en zoo j a , ons 
up te geven welke de vermoedelijk daarop loujiendc 
kosten zouden zijn. 

Genoemde firma heeft ons daarop hij missive van 
den 3U Maart 1880 , IX no. 2 0 8 , geantwoord, dat 
bet zoo min in het belang der gemeente, als in 
haar belang was , reeds dadelijk eene get Ie' tail leen! 
plan voor toepassing van het tweeledig rioolstelsel 
voor de bedoelde wijken op te maken, alzoo baars 
inziens eerst door plaatselijk onderzoek behoorde ge
bleken te zijn, dat dat stelsel aldaar werkelijk de 
voorkeur verdient. Zij was thans daarvan alléén over
tuigd voor 100verre de riolen vuur huis- en hemel
water betreft, omdat die voor dit stelsel under alle 
omstandigheden sanitair beter eu tevens goedkooper 
zijn dan die van de gewone constructie; doch ten 
opzichte van den fecalien-afvoer achtte zij eene voor
afgaande studie aller plaatselijke omstandigheden ten 
zeei-ste wenschelijk. Met het oog hierop en ter ver
mijding van kosten voor de gemeente, beval de 
firma vooreerst het opmaken van een zoos'ciiaamd 
a van t-projet aan, waardoor men een overzicht zou 
verkrijgen van alle consideratien ten opzichte van 
plaatselijke bijzonderheden, op grond waarvan het te 
volgen sysieem wordt voorgeslagen. Mocht zoodanig 
avaut-projet door U wonlen goedgekeurd, dan zou
den de ingenieurs der firma met het opmaken der 
dótailplannen en met het houden vau het oppertOO* 
zicht uver de uitvoering der werken moeten worden 

balast 
Dit schrijven duor ons om advies in handen ge

steld van de Commissie voor de plaatselijke werken 
enz., hebben wij van die zijde bij missive vau 8 Mei 
j l . het daarbij overgelegd rapport van den directeur 
der gemeentewerken ontvangen, naar aanleiding waar
van wij bij missive van 7 Juni 11. uo. 730 aau de 
firma Liernur cn De Bruyn Kops de levering der 
daarbij verlangde plans van buizenleiding cn van 
afvoer van regen- cn menagewater met liegrooting 
van kosten enz. hebben gevraagd. 

Deze opdraeht werd door de firma, blijkens haar 
bericht vun den lódeu Juui 11., gaarne aanvaard. 

Thans deelt z i j , bij brief van den 14 Jul i 11. IX 

4 4 3 , ons evenwel mede — en zulks onder uiteen
zetting van de rattellen welke haar bewogen hebben 
toch eerst een plaatselijk onderzoek in te stellen, 
alvorens uitvoering aan onze opdracht te geven — 
dat het haar is gebleken, dat het tweeledig riool
stelsel in zijn gewonen vorm voor die wijken up 
financieelc gronden tuinder geschikt is, zoodat zij 
van de opdracht wenscht ontslagen te worden. De 
firma verklaart zich daarbij bereid tot het aanvaar
den eener opdracht tot oplossing der vraag omtrent 
den afvoer op het terrein in quaestie, mits zij niet 
aan een bepaald systeem gebonden wordt. 

Wij leggen hierbij al de stukken over, die op de 
zaak bedekking hebben. 

Hiermede hebben wij aan het van ons verlangde 
voldaan. 

De zaak heeft onzes inziens, wat. het beginsel 
aangaat dat wij U bij ons rapport van den 18 Juni 
1879 , (Verzameling volgn. 33) hebben voorgesteld, 
om len aanzien van den afvoer van fecalien euz. 
op Fijenoord , namelijk het vrije afvoerstetsel (systèmo 
libre), aan tc nemen, duor kennisneming der voor
melde snikken geen verandering ondergaan. Inte
gendeel zijn wij door den inhoud der beide stukken 
er nog meer iu versterkt, om dit als o. i . het meest 
verkieslijke te blijven aanraden. 

De tijd waarop met het aanleggen van riolen op 
het Noordereiland, ter voldoening aan de daarop 
met ile Rotterdauisclie Haiidelsvereeniging gesloten 
overeetikumst, moet worden overgegaan, begint ten
gevolge van de aldaar ondernomen en reeds gedeel
telijk ln uitvoering zijnde bouwplans zoodanig te 
dringen, dal eene beslissing up dit punt niet. langer 
kan wonlen uitgesteld, tenzij men zijne toevlucht 
zoude willen nemen lot voorloopige maatregelen om 
in den afvoer uit genoemde gebouwen te voorzien, 
maar waartoe toch ln ieder geval riolen worden 
vereischt. 

Zoolang nu omtrent den aard en de samenstelling 
der rilden, die aldaar definitief zullen moeten komen , 
geen beslissing is genomen, zouden zoodanige voor
loopige riolen later k linnen blijken niet aan de te 
stellen eischen te voldoen en groote kosten tut ver
andering na zich kunnen ideepen. 

Dit ware te vermijden, indien nu reeds op dit punt 
eene eindbeslissing door Uwe Vergadering kon worden 
genomen. 

Daartoe biedt het voornoemde rapport van den 
directeur der gemeentewerken de noodige gegevens 
aau. 

Wij zijn dan ook zoo vrij U in overweging te 
geven, alsnu ons voorstel van deu 18 Juui 1879 
(Verzameling volgn. 33) tot aanneming van het 
vrije afvoerstelsel (systême libre) up Fijenoord tot 
een punt van beraadslaging te maken en in verband 
daarmede, overeenkomstig het rapport van den direc
teur der gemeen te werken voornoemd, te besluiten : 

l o . in de bestaande riolen in de Rose-en Stieltjes-
straat ouk de fecalien te doen opnemen; 

So. de spuiing vau het riool in de eerstgenoemde 
straat te doen plaats hebben door middel van de 
waterleiding, naar gelang zulks noodig wordt be
vonden : 

3o. de riolen op het Noordereiland volgens het 
door hem aangegeven plan te doen aanleggen en 
daarin ook de fecalien te laten opnemen. 

Wat het 4de punt van genoemd rapport aangaat, 
namelijk het voorschrift om bij den bouw van nieuwe 
panden binnen de geheele gemeente, in verband met 
art. 33 der verordening op het bouwen, voor te 
schrijven: dat op de huisriolen een luchtpijp moet 
worden aangebracht, binnenwerks wijd IS centimeter , 
doo'gaaiide tot boven het dak cn van eeu zuigkap 
voorzien, maken wij geen bezwaar zoodanig voor
schrift, in onze beschikkingen op verzoeken om te 
bouwen, op te nemen, daar dit zeer zeker een goede 
maatregel is en daardoor niets wordt geprejudicieerd 
aan hetgeen later- omtrent den afvoer van fecalien 
iu andere gedeelten der gemeente — Fijenooord 
uitgezonderd — mocht Worden besloten." 

Dc Voorzitter verklaarde namens Burgemeester en 
Wethouders, dat do zaak eene spoedige beriisBing vor
dert en dat zij zich gehaast hadden tot eene con
clusie te komen en bij den Raad de noodige voor
stellen in le dienen. Na eenige discussie wenl be
sloten het rapport met de bijlagen, die reeds gedrukt 
zijn, aan de leden van den Raad rond te deelen, ter 
visie te leggen en in de vergadering van 29 dezer 
eene beslissing le nemen. 

— In dezelfde vergadering is omtrent het stichten 
van een drijvend ijzeren dok eene beslissing genomen ; 
het daartoe strekkende voorstel werd in hoofdelijke 
omvrage gebracht en met algemeene stemmen aan
genomen. De Voorzitter wenschte den Raad geluk 
met het genomen besluit en drukte den wensch uit, 
dat daardoor tegemoet gekomen zal worden aan eene 
bestaande behoefte en de uitbreiding van handel en 
scheepvaart. De Voorzitter bracht daarop in herin
nering dat indertijd adressen ontvangen zijn van De 
Rot en anderen, waarin erop werd aangedrongen dat 
de levering van dit werk zou worden gegund aan 

een inlandsche firma. Toen was «Ie tijd niet gekomen 
om dat pon' tut eene beslissing te brengen; maar 
nu het plan lot het maken van het dok is goedge
keurd, is het oogenblik gekomen urn, indien de Raad 
dit verlangt, le bepalen dat de levering aan eene 
Nederlandsche firma zal worden gegund. De Raad 
zou zich ook de goedkeuring van de alsnu op te 
maken bestekken kunnen voorbehouden, waarin dan 
later al de Iwpalingen zouden kunnen opgenomen 
worden die hij wenschelijk mocht achten. Indien 
deze Vergadering heden daaromtrent niets bepaalt, 
wonlt het bestek door Burgemeester eu Wethouders 
opgemaakt en heeft daarna de openbare aanbesteding 
plaats, in den vorm zooals dit altijd geschiedt en 
dus iu dien vurm dat binnen- eu buitenlanders tegen
over elkander geen voorrecht verwerven. Indien geen 
der leden over dit punt het woord verlangt, zal 
bij hei opmaken van het bestek en hij het houden 
der openbare aanbesteding worden gehandeld over
eenkomstig de tot dusver gevolgde usantie. Daar 
niemand hieromtrent het woord verlangde, zal bij de 
aanbesteding op de gebruikelijke wijze gehandeld 
worden, 
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 24 Juli 1880. 

I 

Varia. 
Topophoon Het Engelsche tijdschrift Engineer 

geeft de beschrijving vnn het nieuwe werktuig van 
prof. Morton, uit Noord-Amerika, tloor middel van 
hetwelk bij mist tie juiste richting van het geluid, 
voortgebracht tloor misthorens, klokken enz. bepaald 
kan worden. Het toestel bestaat uit twee resonatoren, 
die aan een stang, welke door het dek der achter
hut gaat, op de vereischte manier bevestigd zijn. 
Onder de resonatoren is rechthoekig op de stang 
een wijzer aangebracht, terwijl de koiHsjockbuizon 
in de achterhut uittoepen cn aldaar van hoornbuizen 
voorsten zijn. Het geheele toestel kan naar elke rich
ting gedraaid woitlen. In dc dekhut rittend kan 
men tien wijzer zoolang 11raaien, totdat die dc rich 
ting van het geluid aanwijst. Proeven hebben geleerd, 
dat op die wijze met gemak de richting van een 
geluid tot op 4 cn 6 mijlen afstand bepaald kan 
worden. 

Beveiliging van ijzer tegen roest. De pa 
tent-compositie van Huhtjen tot beveiliging van ijzer 
tegen roest wordt in drie nommers geleverd, die BOO 
van elkander verschillen, wat het doel betreft, dat 
ze bij bestellingen uitdrukkelijk moeten wonlen op
gegeven. No. 1 dient voor den gewonen bouw. No. 
II beschermt tie ichapen tegen plantaardige cn dier
lijke aangroei ing. No. III is inzonderheid bestemd 
voor de huid van schepen, die onder de keerkringen 
varen. (§) 

Betonblokken. De grootste betonblokken zijn 
totheden aangewend aan den mond der Missisippi-
r ivier , voor de laatste 3800 voet van tien oostelij-
ken en 2800 voet van den westelijken oever. De 
blokken zijn lang 1G—20 voet, breed 5—13 en 
dik 2 ' / 5 — 4 en wegen 25—72 tons. De verhou
ding der menging van het beton was, naar het vo
lume genomen, 15 deelen steentjes, 4.37 kiezt-l, 
8.28 zand en 3 cement. (§) 

Lijm voor glaswaren. Voor dit doel verkrijgt 
men een uitstekende lijm door 5 deelen goede koet-
sjoek in 4 deelen chloroform op te lossen, en er 
daarna 1 deel lijn gepoederde mastik bij te voegen. 
Men laat het geheel vijf dagen staan, waarbij het 
nu en dan omgeroerd moet worden, waarop het 
mengsel voor het gebruik gereed is. 

Advertentien. 

C 0 M P A (J \ 0TH1HEKH VXSAPK AïltK. 
In een oude cn steeds met succes gedreven Tim

mermansaffaire (uitsluitend dagloonwerk) die voor 
twee gezinnen een ruim bestaan oplevert, wonlt 
een D E E L G E N O O T gevraagd, om in hoofdzaak 
de leiding op zich tc nemen. 

Voor de helft in de vaste goederen, inventaris 
en bedrijf kapitaal is noodig p. m. vijftig mille; 
zonder dat bedrag te kunnen aanbrengen onnoi>tlig 
zich aan tc melden. Franco brieven onder het motto 
Compagnon-Timmermansaffaire bij den B W A K M I . , 
delaar C. L . V A N L A N G E N H U 1 J S E N , te Amsterdam. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBTSTEDING. 
(VERNIEUWINGSFONDS.) 

Op Donderdag den 5-*n Augustus 1880, des namid
dags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen hij de 
Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n° . 42. 
Het leveren in twee perceelen van 

stalen spoorstaven, stalen lasch en 
eindplaten en ijzeren haak- en schroef
bouten, ten behoeve van de Staats
spoorwegen. 

De besteding geschiedt hij enkele inschrijving, vol
gens art. 22 van het bestek. 

Het bestek ligt van den 2 0 - ' « Julij 1880 ter 
lezing aan het ('entntalbureau bij tie Mureelse Laan 
en aan het bureau van de Sectie-Ingen leun te Mep-
pel en llotterdam cn is op franco aanvraag op 
gemelde plaatsen fe bekomen. 

Inlichtingen wonlen gegeven door de Sectie-Inge
nieurs voornoemd. 

Utrecht, tien 20 '" - Julij 1880. 

AANBESTEDING. 
BITRGEMEESTEIl en W E T H O U D E R S «Ier gemeente 

GRONINGEN zullen op Maandag 9 Augustus 1880, 
in het Raadhuis altlaar, aanbesteden, iu éen 
perceel: 

Het maken van een A A R D E BA AN en 
het bepuinen van een JAAGPAD, 
bijlange de Aa, tusschen de Oude 
en Nieuwe Statenzijl, met op- en af 
rid over den dijk nabij de Oude Sta 
tenzijl, en het bouwen van een vast 
brugje en het leggen van AFWA
TERINGSBUIZEN in en door het 
Jaagpad. 

Dc aanwijzing in loco zal geschieden op Dinsdag 
den 3 Augustus, des middags te 12 uur; te begin
nen bij het /ijlhuis un dc Oude Statenzijl. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden aan 
het veenkantoor te Groningen en bij den heer In
genieur van tie stadsveenen te Stadskanaal. 

D P inschrijvingsbilletlen moeten vrachtvrij in den 
voorgeschreven vorm Ier secretarie zijn ingeleverd 
Vóór Zondag 8 Augustus 1 8 8 0 . terwij! zij in l ie t 
openbaar zullen worden geo|>end op Maandag tien 
9 Augustus d. a. v . , 's namiddags te één uur. 

Gedrukte exemplaren vnn het bestek en voor-
waarden kunnen ter secretarie worden verkregen a 
ƒ 0 . 2 5 . 

Burgemeester en Wethouders van Groningen: 
li. V A N R O M E N . 

De secretaris: J A C Q U E S OPPEN1IEIM. 

U I T D E H A N D T K K O O P 

Villa's en Bouwgronden, 
te S C H E V E X I N ' C . E X , 

ter grootte van ongeveer 26,000 centiaren. 

Ten gevolge liquidatie verlangt de eigenaar van 
bovengenoemde terreinen en gebouwde villa's tleze 
in koop over tc doen. De zeer gunstige ligging bij 
stoomtram en kanaal mnkeu deze terreinen voor be
bouwing zeer geschikt, ook voor tien aanleg van 
Fabrieken, terwijl de Villa 's zeer goede renten af
werpen en voor belegging vnn kapitaal zijn aan te 
(«velen. Koopprijs zeer aannemelijk. 

Informatici! met franco brieven, schetsteekenin-
gen cn verdere inlichtingen hij den Architect A N 
DRE J . 11. V A N D E N B R I N K , Hankastraat N" . 5, 
te 's-Iiage. 

AANBESTEDINGT 
C O M M I S S A R I S S E N tier T R E K V A A R T E N tusschen 

Dicmerbruy, Muiden en Naarden, zijn voornemens 
op den 9. Augustus a. s., des middags ten 12 ure, 
ïn that Vosje", op het Rokin te Amsterdam, aan 
te besteden; 

i.Het gedeeltelijk vernieuwen van de 
Papelaansbrug. gelegen over de Mui-
dervaart tusschen Diemerbrug en 
Muiden." 

De aanwijzing in loco zal plaats hebben den 2 " 
Augustus a. s,, des voormiddags ten 11 ure, zijnde 
de Bestekken verkrijgbaar bij den Opzichter S T E E -
NA A R D , Wcesperzijde n". 8, te Amsterdam, tegen 
50 cent per exemplaar cn liggen a c h t dagen te 
voren ter visie op dc Secretarieën der Gemeenten 
Naarden cn Muiden en in het Koffiehuis voornoemd. 

Naarden, den 10. Juli 1880. 

Commissarissen voornoemd, 
H . K U H N , Voorzitter, 
G . C. F A B I U S , .Secretaris. 

De COMMISSIE voor de Gemeentelijke Gasfabriek 
te Arnhem is voornemens, op Donderdag 
den 12en Augustus 1880, ties namiddags 

ten één ure, ten hare kantore uan dc Gasfabriek 
aantebesteden: 

Het leveren en stellen van een gego
ten ijzeren GASHOUDERKUIP van 
32.40 Mr. middellijn en 7.07 Mr. 
diep, met GASHOUDER, 

volgens bestek, dat na 29 Julij a. s., op franco 
aanvrage, tegen betaling van ƒ 1 , aan de Gasfa
briek is tc bekomen. 

Aanwijzing in loco zal geschieden op Dondenlag 
den oen Augustus, des namiddags ten één ure. 

Aanbesteding. 
H U R G E M E E S T E R E N W E T H O U D E R S van 's-Ifer-

togenhosch, zullen op Dingsdag 3 Augustus 
1 6 8 0 , voormiddag 10 ure, ten Raadhuize aldaar, 
bij enkele inschrijving 

a a n b e s t e d e n : 
Het afbreken der bazaltmuren van de 

tegenwoordige los- en ladingplaats 
aan het gedeelte der haven bij de 
Esplanade, het aldaar maken eener 
nieuwe Kademuur, benevens het 
slechten en egaliseren van de Espla
nade en verdere daarmede in ver
band staande werken. 

Het bestek en de teekeningen zullen van af 24 
Juli e. k. ter inzage liggen op het Raadhuis te 
's-Hertogenbosch en te verkrijgen zijn bij den Ge
meente-Architect aldaar, tegen betaling van ƒ2 .50 . 

De aanwijzing zal plaats hebben op Vrijdag 30 
Juli, voormiddag 11 ure. 

De inschrijvingsbiJjetteii moeten vóór 3 ure nam. 
van den dag , dien der aanbesteding voorafgaande, 
in de ten Raadhuize daartoe gestelde bus gestoken zijn. 

Inlichtingen woitlen gegeven door den Gemeente-
Architect J . af. NABBE te 's-llertogenboseh. 

's-Hertogenboscb, 22 Juli 1880. 

Burgemeester cn Wethouders voornoemd, 
F . J . P O M P E , L.B. 
J . N . G . S A S S E N , Secretaris. 

AANBESTEDING. 
Het BESTUUR V A N JIKT W A T E R S C H A P OUD-AA 

wenscht op Vrijdag 30 Julij 1880, des middags 
ten één ure, ten roLtiKltnuiZR van voornoemd wa
terschap a/d. Portengensche brug nabij Breukelen, 

A A N T E B E S T E D E N : 
Het verzwaren, versterken, verhoogen, 

het ten deele verleggen en in regte 
lijn brengen van een gedeelte water 
keering of kade om het waterschap 
Oud-Aa, gemeente Breukelen. 

Dc aanbesteding geschiedt bij enkele inschrijving 
volgens § 441 der Algemeene Voorschriften, met 
kz wijzifting echter dat <!.. inschnjvingsbiljatten 

tot 12 ure middags op den dag der besteding 
kunnen wonlen ingeleverd. 

Aanwijzing zal in loco gedaan worden op Dings
dag 27 Julij e. k . , beginnende nan Galgerwaard, 
ties morgens ten 9 ure. 

De bestekken zijn op Iranco aanvrage tegen be
taling van 50 cents per exemplaar te bekomen na 
23 Julij o. k. bij den Secretaris te Breukelen. 

Inlichtingen zijn te bekomen bij tien A l g . Am-tel. 
Opzichter, 11. G. DE K O R T te Ouderkerk a/A. 

Namens het Bestuur, 
P. L . A . C O L L A R D , Voorzitter. 
D. V A N DER V E E N , Secretaris. 

Ken J O N t i M K N S C H , in de waterbouwkunde 
prnctisch en theoretisch ontwikkeld, bekend met het 
opnemen en in teekening brengen van ter
reinen en voorzien van verschillende bewijzen vun 
bekwaamheid, mekt plaatsing als 

O p z i g t e r o f U i t v o e r d e r . 

Brieven met opgaaf van salaris, IVanoo aan het Bu
reau van dit blad onder Letters Q R. 

A a n b e s t e d i n g . 
De BURGEMEESTER der gemeente ARNHEM zal, 

Dinsdag 27 Julij 1880 , 'a luiinidilagx I uur, inl iet 
openbaar ten Qemeantehniae aanbesteden -

Het G R A V E N en M E T S E L E N van een 
Brandput. 

Het V E R L E N G E N van den bestaanden 
Strekdam in de rivier den Neder 
Kijn even beneden den Havenmond. 

Ilestekken tegen betaling Ier Secretarie verkrijgbaar. 

B. H0L8BOER, te Arnhem. 
1*46*. Z i l v e r e n M e d a i l l e v u u r W a t e r 

p a n - I na t r n i n e n t e n . 
1 * 7 0 . l l » o K « f e o n d e r N f h e l f l I i i f f v u u r H n -

l e r p a H - e n H o e k i n e e t - l n n i r u i n e n f e i i . 
Voorts: E O U E R R K S , B A K E N S . M E K T K E T T I N -

O E N , P A S S E R D O O Z E N , enz. enz. 

A l « £ * « - n i « - « - i i D e p o t 
D E R 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 
V A N 

m i l A (X, TE 11 HiMKS. Flll\klll.lh. 
Z I L V E R E N M E D A I L L E 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 PARIJS. 
Teekeningen en Prijscourant zijn te bevragen bij 

J . J . S A N D , Wijnhaven 70 Rotterdam, alwaarook 
verkrijgbaar: Verschillende soorten van goedkoope 
T E G E L S en TROTTOIRSTEENEN (genre 
Sarrcguei nines). 

LOUIS GOFFIN & C,E, 
R U E D A B T O I 8 Ï O . 

L U I K . 
Eigenaar» en exploitanten van HARDSTEEN. er, 

van KEUENOROEVEN. 

Wijnstraat Rotterdam. 
R O B E Y & C O M P ' S V E R T I C A L E STOOM

MACHINES met of u n d e r STOOMKETEL 
steels voorradig. 

Wij gaiaudeeren deze, nis zijnde ile besl» ill limine 
soort, tegen concurreerende prijzen. 
Geïllustreerde prijscourant wordt op aanvrtuu 

toegezonden. 

FABRIEK DE III H i , \ I N III IJSSEL 
! • E .1 O * <; I I & € ° . 

Clvlel-Ingenieurs te Oudewater, 
leveren cn vervaardigen in den kortst mogelijken tijd alle soorten van Stoombaggermolen» in bout- ot 
ijzerconstrnctie, volgens eigen «ystecm, geschikt voor elke diepte en opbrengt vnn I V I lol "00(1 >|i ,,,, 
werkdag, en verder Stoom werkt ui-en Ketel.. Drijfwerken, Locomobielen, Heimachines 
•teen- en Tegelvormmachine. , IJzeren Kap- en Brngeonatrnotlën enz. 

C A L Q U E E R L I N N E N . 
I » e b e « t e k w a l i t e i t , aan eene zijde mat , expressehjk met mijne Firma gewaarmerkt, v e r M s s W 

in rollen van 24 yards (22 Meter) ter breedte van i 

0 . 7 7 M . 0 . 9 6 M . 1 . 1 0 M . 
P u i k r kwaliteit dubbel o l y p h a n t s W h a t m a n laatale l'nhriekaal 
Alle Morten PAFIER SANS PIN ea C A L Q U E E R P A P I E R , benevens de njnete PASSERDOO

Z E N enz. uit de meest gerenommeerde Fabrieken. 

Verkrijgbaar in de .Magazijnen van Teekenlielioefteii voor Bouwkundigen 
van T h . J . U O I I I I i : te Utrecht. 

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 . 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

van 

VAL DES TRAVERS. 
geeft berigt dat door liaar tut eenige A H E N T E N voorden 

verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 

F O L K E R S &, Co. tc Amsterdam, 
door wie ook tut liet leggen van vloeren inlichtingen worden ventrekt n orden voor geheel Neder-
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de Fabriek. Ileltweg N». 3 , te Amsterdam. 

De Directeur W. P. WALSH. 

H. & J. SUYVER. 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

«/<• HoUandiche Tuin, 
Bikkerstraat 20 en 22, te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S vnu alle bekende typen 
en reparatién uau beetaande K E T E L S wonlen in 
den kortat mogelijken tijd geleverd en uitgevoerd. 

Mozailt 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 -
DOIIS, W A R A N D A ' S , enz-, nlsmede UEKLEEÜ1NG 
van M U R E N , T E G E L S voor B L O E M B A K K E N en 
P A N E E L W E R K enz. 

Uitsluitend Agentschap van Maw & 
voor Nederland en deszelfs Koloniën 

Gr. J . O O R , 

l ' i r m a A N T . D E W I L D , 
Scheepmakershaven N". u'2 en Jufferstraat N". 56. 

R O T T E R D A M . 

P 
i V I O Z A I K K . 

A R K E T V L O E R E N 
en verglaa.de frengureerde Te

gel!, voor Muren en Decoratie. 
D E L I N T & C " , , Haringvliet 7, llotterdam. 

GAS-ZUIVERING 
door bet gebruik van ijzer-oxyde, geleverd door (Ie 
Gas Purification and Chemical CP. Limited London. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en Oost-lndië 

W. Hoven en Zoon, llotterdam, 
bij wien bijzonderheden eo pi*\j.Opgaren verkrijg
baar zijn. 

Deze Machines zijn in activiteit te be
zichtigen op de T e n t o o n s t e l l i n g 

te Brusse l . 

i e P R » s T ( ^ - ; ^ ' M s i - prijs 
B o u l c t F r c r e s , L a c r o i x & , C 

.Machine-Fabrikanten 
28 rue des Eciuses St.-Mnrli» 

P A l l I J . v 
Volledige inrichtingen van Fabrieken voor alle 

soorten van |n»vcleiu en aardewerk. Meer dan 
duizend dezer machines zijn zoowel in Frankrijk 
tl- in het Buitenland in werking. 

Degeïlluslri-erile faialnuus wonlt ii|i franco 
aanvra»' franco Imw.niiili-n. 

Gedrukt luj G . W . van der Wiel & t>. te Arnhem, 

Vijftiende Jaargang. N*. 31. Zaterdag 31 Juli 1880. 

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

V O O B 

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 , 
1 

A A N N E M E R S en W E R K B A Z E N . 
Het Weekblad verschijnt des Zaterdags. 

l lrt ahon-iemciit beilrungt VOOT het liiuticulanti ƒ 1.(15 per H riianiidcii ol 
wel hij rmmiitbetaling :?* gulden per jaar. Afzonderlijke imminent bij voof* 
uituetttclliiig 15 cent. 

Alle stokken en advertentien te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentien uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Advertentien van 1-5 regels ft.—, daarboven SJO eent VOST elkeu regel 
plaatsruimte cn 10 cent voor eeu bevvijguoiiiiiif r. Advertentien Voor liet bui
tenland 2'. eent per regel. 

AFVOER V A N K K C A L I K N OP ITJENOORÜ. 
In tic Nieuwe Botterdam sche Courant komt een 

uittreksel voor uit het rapport van den Directeur 
tier Gemeentewerken omtrent den afvoer van fecalien 
op Fijenoord, waarvan wij hieronder inededeeling 
doen : 

»De oplossing vau het vraagstuk van den afvoer 
van locale stollen en van het regen- en menage* 
water wordt geheel heheerscht door de eischen. die 
men daiiraan vermeent te moeten stellen eu door 
plaatselijk. istainligheth'ii. 

«Welke zijn die eischen/ Kom len tlie a l -wi -knn-
ilig vastgesteld beschouwd wonlen, dun was het 
vraagstuk al hall' opgelost en voornamelijk tot eene 
geldquaostie teruggebracht Dit i s , belaas, niet het 
getal. Wij houwen nog slechts op een liodeni van 
hypothesen, wat de hygiënische eischen van het 
vraagstuk he treft. Hoor sommigen wonlt tlit wel Ive-
streilen en op grond hunner ervaring en waarnemin
gen bevraagd, del het hygiënisch ondersoek genoeg
zaam heeft bewezen wat nudeelig is voor tie volks
gezondheid en wat gedaan moet worden om de 
nadeelen weg te nemen, maar daartegenover staan 
tie ervaring en de waarnemingen van even weten
schappelijke mannen, tlie tot tegenovergestelde conclu-
sien leiden. Heide partijen maken zich in deu regel 
schuldig aan overdrijving en eenzijdige beschouwing 
en zijn le zeer ingenomen met de resullaleii hunner 
waarnemingen, waardoor /ij er de wlarde van over
schatten en zich tu hunne conclusion te ver laten 
voeren. 

nlle indruk, dien het lezen vun een aantal ge
schriften over de tpiaestie der stadsreiniging bij mij 
gemaakt heeft, is deze: dal nog slechts de eerste 
schuilen ge/et worden op de haan tier volksgezond* 
beid en tlat tlie schreden nog zeer wankelend zijn. 
Vanwaar anders die bitterheid en scherpte , waarmede 
gestreden wonlt;- zijn zij niet het bewijs, dat de 
bouw der redeneeriiigeii nog op een mysterieus Ion-
dement rust , en dat men met groote woorden en 
bijtende gezegden moet aanvullen wat den ai gumen
ten aan kracht ontbreekt? 

• Maar keeren wij tot de gestelde vraag terug. 
Ik; eenvoudigste en goedkoopte wijze om in het 
gegeven geval de fecalien al te Voeren, is zeker om 
ze tloor tic riolen voor het regen- en verbruikswater 
in tie Maas te brengen. Het Xoordereiland, tie 
Stieltjes- en tie Itoscstruat verkecren in den toestand 
van tie buitensluit, hoewel de laatstgenoemde straat 
niet zoo gunstig is gelegen als het overige te be
trouwen terrein, tiaar het daar terp laatse reeds 
gemaakte riool langer moest /.ijn en daardoor niet 
MOVed helling kon verkrijgen als wel wenschelijk 
was. Die toestand verschilt aanmerkelijk met dien 
in de binnen- en polderstad. Haar toch kunnen de 
riolen geene helling verkrijgen cn moeten tloor iu te 
laten water uit tie Vesten wonlen gespuid. Het 
rioolwater kninl in de open slooten cn weteringen 
eu wordt daaruit door tie stoomgemalen iu de Maas 
opgepompt. De iu de slooten en weldingen b-zoiiken 
stollen moeten dun buggering wonlen verwijderd. 
Op het Noordei eiland en in de Stielijesstraat kan 
men echter den riolen genoeg helling geven om zon
der kunstmatigen watertoevoer .Ie stotten in weinig 
tijd naar de Maas te voeren. 

nlic-tuuu er nu overwegende bezwaren om feca
lien in die riolen te brengen? De Gesondheidsconi* 
missie hierterstede, de directeur der gemeente* 
mniging en verschillende jtcrsoucii zijn er zeer tegen. 
Anderen, waaronder de adjunct directeur der ge
meentewerken tellen de bezwaren niet hoog en 
atlviseeren er gunstig voor. He geschriften der itot-
terdamsche (iezoiidheidscommissie, het rapj»ort van 
genoemden directeur tier reiniging zijn u allen lie-
keiul. Het is daarom wellicht niet overbodig, als 
tegenhanger eenige bladzijden over tc nemen uit het 
rapport vun de meerderheid der Gezond heidifcoui* 
missie vau Amstenlam." 

He directeur bedoelt hier het rapjiort tan o' Mei 
1S7K, waaruit blijkt, tlat de meerderheid dert 'oin-
missie geen bodemveroiitreiniging door fecalien 
vreest, eu dat zij adviseert, in nieuwe wijken lieer-
putten te maken eu tien vloeibaren inhoud ihiai'vau 
met het rioolwat r in tie grachten te bivngen, tlie 
d;iar door inlating vau water eu liemaliiig uitieteii 
worden lerverscht 

Voorts beroept hij zich op een vertoog van prof. 
M : i \ von 1'elteiikoler tegen de vrees, dat door ccn 
kanaahiet , waarin de uitwerpselen van tvphus- en 
cholerazieken geraken , deze ziekten zouden worden 
verspreid. Na vervolgens te hebben gewezen op de 
inrichtingen te V H a g e en Antwerpen, verklaart hij, 
geen beswaar te vinden om op Fijenoord en net 
Noordereilautl de fecalien tloor de riolen voor hel 
i"egcn- en verbruikswatcr naai de Maas te voeren. 

Ter bestrijding der grief, tlat tie rivier dsardoor 
verontreinigd cu tie goede werking der drinkwater
leiding iu gevaar gebracht wonlt, zegt hij , » d a t d e 
Maas, wat haar afvoerend vermogen betreft, niette 
vergelijken is met de Theems of de Seine, tlie steeds 
als schrikwekkende voorbeelden van een s|nielstelsel 
worden aangehaald. De Maas voert bij uiiddelbuten 

rivierstand ruim iÓO kubieke meter water |»er seconde 
nf, de Seine 45 M \ en de Theems 20.81 I I 1 . , 
terwijl ile bevolking van l'arijs eu Londen, du* ook 
de productie ervan aan feeualsiollen. heelwat. ver
schilt met tlie vau Hotlerdam. Behalve tic fecule 
stollen, dit; rechtstreeks in de buitenhaven! wonlen 
afgevoerd, worden door tie lieide stoomgemalen onzer 
Gemeente dagelijks Nd 000 kubieke meter rioolwater 
iu ile Maas gebracht. Desniettegenstaande is het 
water van onze drinkwaterleiding zeer goed en beeft 
het tie verwachting overt rollen." 

Na hieraan, voorzoo verre hel vermeend gevaar 
voor de drinkwaterleiding betreft, eenige nadere ge
geven te hebben toegevoegd , maakt hij tie opmer
k ing , dat «men alles verwacht van de inzameling der 
excrementen en hel overige riool vocht onschadelijk, 
of tenminste van veel minder beteekenis acht." Mij 
wijst ter bestrijding hiervan op het rapport van de 
ui 'ilerheid der Auistenlamsclie Gezondheidscommissie 
van .'11 Maart 187t i , cn treedt dan in een zeer breed
voerig verloog, waaraan wij de volgende hoofdpunten 
ontleenen. 

• Nil zul men beweren, dut het rioolwater, volgens 
hel volledig toegepaste Liernurstelsel. niet zoo scha 
.lelijk i s , want ook de vaste stollen van hel menage* 
water worden daarbij teruggehouden en pneumatisch 
verwijderd; maai' aangenomen tie practische moge
lijkheid om straal- eu verbruikswatcr op den duur en 
snel genoeg te HHreeren, moet hier opgemerkt 
worden, dat men voor de vaste sloffen niet lie hoeft 
tc vreczeii, want bet liltrum der waterleiding is iu 
ieder geval dichter tlau tlie van het Liernursystcetn 
kunnen zijn; maar het zijn de opgeloste en microsco
pische kiemen welke tloor geen filters zijn terug te 
I io ui leu , die wellicht kunnen schaden, 

"Men beweert ( dat hij bel rijzen en dalen van het 
waterpeil aan dc kaaimuren eu in 't algemeen langs 
de oevers zal geschieden, wat binnen het riool waar 
te nemen valt: dat de kleverige stof nis een 
aanslag door bet terugloo|»cnde water achtergelaten 
en eent; bron van stank eu gevaar wordt, / i j n oase 
schoone buitenhavens, waarin de riolen de fecule 
stollen tier aanliggende huizen loo/en , met hare tal
rijke bevolking op tic vele daarin liggende schcjwii, 
waarvan men de fecalien noch met Liernur- noch 
met tonnenstelsel kan verzamelen , zulke bronnen van 
stank en gevaar, tlat men eeu detgclijkeii toc-(uud 
voor Kijenotird, maar onder nog gunstig *r DIUMUH-
digheilen, daar de stroomsnelheid er grooter is en 
men geen mondingen van rioolwater van stoomge
malen iu de nabijheid vindt, zou duchten/ 

«Ken andere grief is, dat men de riolen/al laten 
uitmonden dichtbij de plaatsen, waar de bewoners 
vuu Kijeiioottl hun water uit tie rivier moeten trek
ken en van te leggen brandleidingen hun aanvoer 
van water moeien krijgen. Sinds met gotsd gevolg 
eeu looden hulpbuis door de Koningshaven gebracht 
en er besloten is om een zinker vuu 50 centimeter 
bitinenwerksche middellijn erin te leggen, hetgeen 
de/en zomer zul geschieden, is ook deze ijuaesiie 
opgelost eu zul Kijenotird ruimschoots vun drink
water uit de waterleiding voorzien zijn. 

»Eindeiyk, de River pollution act in Kiigclaiid 
cn de strenge maatregelen, die in Duilsehlatrd ge
nomen zijn, komen vroeg of laat ook in ons land 
aan dc orde: dwaas handelt dus zeker hij , tilt; niet 
intijds /orgl de liesiaaiule slechte toestanden allium-
niet te vermeerderen. 

"Men leide uit het bovenstaande niet af, tlat ik 
ecu tegenstander van het Liernurstelsel of een ander 
ptactiseh uitvoerbaar verzninelstclscl hen. Neen! Het 
Liernurstelsel is ui . i . een technisch opgelost vraag
stuk ; men moei den man bevrocideren, die zooveel 
technische bezwaren te Ito ven is gekomen, maar de 
schaduwzijde van het Stelsel is dc kos|baarheid in 
aanleg en exploitatie ervan. Ik wil gaarne toegeven, 
dat het verkieslijker is geene fecalien iu dc riolen 
of in de rivier tc brengen, maar vraagt men mi j , 
of de nadeelen, eraan verbonden , uit een hygiënisch 
OU esthetisch oogpunt opwegen tegen de kosten der 
toepassing vun een veivainelstcisel, dun moet ik iu 
het gegeven geval beslist neen antwoorden. 

»Wanneer wij den toestand der binnen-en polder
stad, waarvan tic wateren tloor tic riolen worden 
Verontreinigd, willen verbeteren, zal men een betere 
basis dan nu hebben, als wij voor die verbete
ring tusschen het Liernurstelsel of eene uitbreiding 
van hel duur bestaande siKielslelsel door krachtiger 
bemaling eu wuterververschhig moeten kiezen. Heide 
stelsels zijn kostbaar in aanleg en exploitatie; het 
schoonste resultaat , dat met het Liernurstelsel wel
licht te verkrijgen zal zijn, maar thans nog op verre 
na niet bereikt wordt, is tlat de exploitatie door de 
opbrengst tier ingedikte stollen gedekt wonlt. Voor 
hel Nooiilcrcilaiul, waar men geene lange horizon
tale riolen behoeft aan te leggen , die tloor UUIIV.KT 
vnn spoelwater moeten Bcltoongehoiideo wonlen , maai' 
waar men korte cn dus kleine riolen kun verkrijgen 
met voldoende helling, zou de aanleg van het Lier-
nui-stelsel een weelde zijn, niet genocg/uum door 
hygiënische ol' twthetische eischen voorgescbreven, 

«liet Lieriiui-stelsel heeft metetD paar belangrijke 

berwnifii le kampen. In de eerste plaats de boven
matige verdunning der sloffen, waardoor tie exploi
ts' 3 zoo kostbaar wonlt. Die verdunning zal in 
Rotterdam veel grooter wezen dun In Amsterdam. 
Hier toch is het eene oude gewoonte, een zeer ruim 
gebruik van water te maken: in Amsterdam daar* 
cn tegen is men uit traditie er nog zeer zuinig 
merle Nu zal men in Amsterdam tic Ix.venina-
tige verdunning trachten tt; voorkomen door het 
maken van zoogenaamde overvloeiiiigsprivuteu en riicjie 
gtMilsteeri.*n voor te schrijven, waarmede dat doel 
wel zal wonlen bereikt, maar men hebbe tlau niet 
de pretensie van te zeggen, tlat men uau alle hygi
ënische eischen voldoet en alle fecule stollen pneu
matisch afvoert. Neen, nagenoeg al de nachtelijke 
urine zal met het waschwuter der slaapkamers den 
weg door de diepe goolsteeneri naar de riolen vin
den, en liet groote doel, dal men mei den aanleg 
van het stelsel beoogde, alzoo niet worden bereikt. 

«Hel gebruik van waterclosets, tlie legen woon! ig 
iu de nieuwe huizen der gegoede ingezetenen cn iu 
koffiehuizen cn hotels van den eersten rang woitlen 
gemaakt, kunnen bij het Liernurstelsel met over-
vloaUngaprivaten niet wonlen toegepast, en ook zon
der deze zijn zij moeilijk tot; te laten, uithoofde 
der daarmede gepaard gaande verdunning der stollen. 

•Hel Lierniustelscl vordert een af/onderlijk rio.il 
voor den nfvoer van het menage- en regenwater, 
dat voor Fyenoord minstens even kostbaar is als 
het gewone riool, waarin tegelijk met het regen
water de I ecu I ieii worden opgenomen. Ten eerste 
/ijn de ftlt roerende keuken- en straat kolkjes van het 
Liernur-slelsel kost bannier dan de gebruikelijke sy
phons en moeten tot den pueiiiiiutischcn afvoer van 
de va>te sloffen afzonderlijke ijzeren spruithuizeii 
naar de hoofdhuizen wonlen gelegd. Ten tweede: 
de riolen moeien de noodige capaciteit hebben om, 
behalve dat verbruikswatcr, tiok het regenwater van 
hevige onwnlcrs op lc nemen, zoodat men geen 
last van inundatien op straat heeft. Hel gevoelen 
ilat, «f dr l.vult.-n al of iriet in de riolen gebnirht 
wonlen. deze er niet grooter of kleiner om behoe
ven tc zi jn, vindt men ook door verschillende des
kundigen uitgesproken. 

• E r is hier ook geene enkele reden, waarom de 
riolen, die slechts huis- en regenwater en geen feca
lien afvoeren, minder zouden kosten dan die, welke 
dat wél doen. Het zijn uilen zoogenaamde kleine 
riolen, het verschil over dt1 at met ingen kun slechts 
over eeuige centimeters loopen. In Dort zijn, ter 
plaatse waar hel Liernurstelsel toegepast is, 2 riolen 
gemaakt o[ u gedempte gracht, vau ijzeraarden 
pothuizen, wijd 20 centimeter; de eeue heeft aan
leiding tot verstopping gegeven, de andere niet. Iu 
Amsterdam zijn bij vlak-liggende riolen van circa 
250 M lengte, die aan twee zijden uitmonden, bui/en 
gebruikt van .12 centimeter binuenwerksche middel
lijn. Op het Kiiuen zijn onderheide buizen gebruikt 
van 38 centimeter. In Den Haag wonlen riolen 
van 700 M ' lengle gemaakt van purtkindeernent-
beton, eivormig, wijd 30 bij 45 centimeter." 

(Hier geeft de directeur tevens een aantal cijfers, 
ten betooge hoe weinig enkele centimeters uieeitlcre 
of mindere wijdte der riolen op de kosten vuu een 
buizennet maken. Daarop volgt eene toelichting op 
eenige bij bel iap|n»rl overgelegde teekeningen, vor
mende een ontwerp voor een rioolnet voor het 
Noonlereilaiiil.) In deze toelichting zegt hij ouder 
andere di t : 

tOtn le beletten, tlal rioolgassen, bij hel rijzen 
van het vloedwater in de mondingen, door de water-
ufsluitingeii iu de huizen worden geperst, stel ik 
voor, dat in vei band met art. '.i'.i tier verordening 
op hel IKIUWCII door Burgemeester en \ \ el houders 
wórdt voorgeschreven, dat elk huisriool moet voor
zien worden van eeue luchtbuis, wijd binnenwerks 
1"> centimeter, die lo l boven het dak moei wonlen 
verlengd eu aldaar moet zijn voorzien van een zuig-
kap. Deze bui/en kunnen tegelijkertijd als vulpijiien 
MMir de bovenpi ivuteii gebruikt worden. Voor/onver 
/ij als zoodanig dieusi doen, moeten zij van gego
ten ijzer of lood zijn vervaardigd en de staiikalsltii-
tiagen terzijde van de valpijp op een vertnkkingstuk 
worden aangebracht. Dit zijn votrschriften, die den 
DOUW van nieuwe panden iu 't geheel niet drukken , 
daar de kosten hoogstens 20 a 25 gulden zullen 
bedragen en die buizen iu ieder geval wenschelijk 
blijven, al worden er geene lecalieii iu de riolen 
toegelaten. De voordeelen ervan om slank in de 
buizen te voorkomen zijn zeer groot : door schrij
ver dezes zijn /.ij reeds menigmaal met veel succes 

toegepast.*1 

De riolen in tie Hose- en Stieltjesstraat zijn reeds 
gelegd, liet eerste heeft eene helling van i a 1500: 
het laatste VOOr een gedeelte 1 op 53 en voor het 
andere gedeelte 1 op 75. Voor het riool iu dc 
lïosestraut znl het noodig zijn, het door middel vnn 
eeu spulkraan der drinkwaterleiding I a 2 malen 
per week met kracht door te spoelen. De kotten 
hieraan verbinden zijn zeer gering, dewijl he l , 
voor de kwaliteit van hel drinkwater in het dood-
loupende eind van tie waterleiding, toch nootlig is 

tt; spuien. Dc directeur heefl het riool in zijne 
tegenwoordigheid op twee plaatsen doen opbreken, 
otu den toestand nu een gebruik vnn circa H maan
den te onderzoeken. Zooals lc verwachten was in 
een riool met zulke geringe helling, werd op den 
bodem eeu licht bezinksel van circa 5 centimeter 
boogie aangetroffen, Hij liet daarop de spuikiuan 
vuu de uooilhiiis der wulerleidiiig , die slechts eene 
capaciteit heeft van 2 Kug duim, openen. Dc 
uitkomst overtrof zijne verwachtingen ; in liet rekkelijk 
korten tijd was het geheele riool schoon. Dc ver
diepingen in het r iool , die gemaakt werden, toen 
er nog geen plan bestond oiu tic waterleiding uan 
de overzijde der Maas le brengen , kunnen gerust 
met beton .worden volgestort eu daarmede kun een 
steen des aanstoots voor sommige hygiënisten ver
dwijnen. Dt; hiiisspruiteii kunnen voldoende helling 
krijgen. Voor dc ontwijking vnn rioolgassen zonden 
hij den bouw van nieuwe |>orcee|en de/elfde voor
schriften als Ineen kunnen gegeven worden. Gassen 
worden er in elk riool ontwikkeld, onvei-schillig of 
er al of niet fecalien in afgevoerd worden. Het 
middel om er volstrekt geen last van te hebben, be-
staat in wnterafshiitingcn en eeue luchtpijp als tie 
beschrevene. 

Door- sommige bestrijders wordt het gevuur gezien 
in de bezinksel* van de riolen, door anderen dam en
tegen in de rioolhuid. Na omtrent tlit punt te 
hebben gewezen op den vroegejen brief van Liernur 
aan Burgemeester en Weihouders en op het bewijs 
vau l 'a i iuui , dat ook zonder fecalien «ich doodend 
gift uit tie riolen kan vei spreiden uit gewone rot
tende best an dilW len , die toch met geen mogelijkheid 
eruit te houden / i jn , eindigt de directeur zijn rnp-
|K»rt altlus: 

»\Vij zullen ons dau ook tegen wil cn dank dat 
gevaar' maar moeten getroosten bij tic vele, waaraan 
mis It-wii dagelijks is blootgesteld 

"liet is daarbij niet mogelijk alle fecalien uit de 
riolen te houden, vooral niet bij hel gebruik van 
Licrttur's nieuwe overvlocÜngsprlvtiten; contagieuse 
kiemen zullen zich dus wellicht ook nog kunnen 
ontwikkelen. Ik geloof niet dat iu kleine riolen, 
waardoor voortdurend min of meer water wordt af-
gevoerd , omringd tloor vochtigen grond en gedeeltelijk 
onder het grondwater gelegen, iu aanmerking ne
mende tic capilaire werking der bouwstoffen, de 
wanden tot stuivens toe droog zullen worden , maar 
wel steeds kleverig zullen blijven cn alleen tloor 
wrijving van water bij sterken regenval of spuiing 
nu en dan enkele deelen /uilen loslaten. 

»Wat de groote woorden bet reft; simmers overal 
• waar fecalien door middel van huis- en hemelwater* 
»riolen wonlen afgevoerd, heeft men typhoid e en 
"soortgelijke koortsachtige aandoeningen in het alge-
»mt;eii cn eene enorme sterfte onder kiudert-ii kunnen 
«constateer;eu ; kwijnende toestanden, en/.", verineenen 
wij auu dc kennis der lokale toestanden van de letlen 
vau den (iemeerileruad te moeten overlaten of die 
koortsachtige eu kwijnende toestanden werkelijk bij 
de bewoners der buitensta.! wonlen aangetroffen, en 
zoo men een minder gunstige» gezondheidstoestand 
bij enkele huisgezinnen kan vinden, ot'die dan maar 
dadelijk op rekening van het buJtriool gesteld kan 
worden. Bijna uitsluitend zijn de waarnemingen van 
ile hygiënisten in tie laatste jaren iu die richting 
geweest, cn nauwlijks breekt er een sporadisch 
geval van typhus of andere besmettelijke ziekte uit, 
ol' hel huis en de omgeving wordt van alle zijden 
onderzocht en, zoo er een slootje of een mestvaalt 
iu de nabijheid gevonden wordt, dau worden tleze 
/onder genade uls de schuldigen aangewezen en het 
ziektegeval als nieuw bewijs van dt; schadelijk beid 
van dergelijke slootjes en mestvaalten aangehaald. 

lVerder zegt Liernur: iMogen nu voor deae 
•theorie van het ontstaan vau ziekten alsnog de 
"positieve bewijzen ontbreken, zoo kan dit nietwor* 
tulen gezegd omtrent hul feit /.elf van dc grootcre 
i>sterfte en tien slechten open ba ren gezondheidstoe* 
"stand in tie nabijheid der spoelriolen." 

t in het rapport der in Ï S 7 4 door de Fransche 
Rcged'iiig benoemde Commissie, chargce tie pro
poser les mesures ii prendre pour remêdier d 
l'infeetion de la Seine au.r abords de Boris", 
c u e Commissie, waarin niet alleen ingenieurs, maar 
ook leden van ge/oinlheidscouimissii'ri en een ge
neeskundige zitliug hadden, komt die Commissie — 
iu aanmerking genomen tlal belangrijke verdunning 
plaals heeft; da l geen feit tenig groot gevaar had 
aangetoond; dat tie beambten bij den dienst der 
riolen en pi jvaal ruiming niet lijden aau eeue ernstige 

ziekte als brjsonder gevolg van de door hen dagelijks 
ingeademde miasma; dal over de atmoslcer niet ge
klaagd wordt langs de met buitenplaatsen bezette 
Oevers, die liekeud staan om tic zuivere lucht der 
omgeving — tot liet besluit, dat iu deu tegen woor
digen stand vau zaken geen enkele reden bestaat 
om te gelooven, dat de ontwikkelde gassen eenigen 
on middellijken ea rechtstreekse/ten invloed uit
oefenen op dc openbare gezondheid, 

«Het feit van de grootcre sterfte eu den slechten 
openbaren gezondheidstoestand iu de nabijheid van 
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spoelriolcn schijnt dus hij dc schrikwekkende Parijsche 
spoelriolcn niet geconstateerd te hebben kunnen wonlen. 

»Eveninin als voorden gezondheidstoestand van de 
bewoners van den Haringvliet, vrees Ik voor dien 
van dc toekomstige liewoners van het Noordereiland. 

-Het is wellicht niet overbodig inet een enkel woord 
te spreken over eene andere oplossing van het vraag
stuk . die door sommigen aangegeven wonlt : het 
stelsel van open ondiepe goten. Pat is een stelsel, 
dat met uitstekend gevolg toegepast wordt bij fa
brieken , gestichten en huizen op 't platteland, waar 
men met afvoer op zeer beperkt terrein en beperkte 
schaal le doen heeft. Men brengt daarbij de af
voerbuizen der gooLsteenen tloor tie buitenmuren en 
laat die boven den grond loozen in een ojien goot. 
lJaar het terrein bij hel huis meestal iets hooger 
ligt dan de rerdere omgeving, verkrijgt de o|ien 
goot vanzelf, zonder diep te worden, eene helling 
om het verbruikswatcr naar slooten, zinkputten euz. 
te voeren. Daar die goten in den regel aau de 
achterzijde van het buis gevonden worden cn bij den 
beperkten afvoer van een enkel buis, heeft men 
doorgaans geen bijzonderen overlast van de gletscher-
vorining bij vriezend weer. 

sin horizontaal Liggende straten van b. v. 500 
meter lengte kan meu echter al het verbruikswater 
tier aanliggende huizen niet in open goten afvoeren 
en dan nog den eisch stellen, dat deze ondiep blijven; 
bij ojien goten heeft meu evenzeer helling noodig als 
bij overdekte. Men zal dus genoodzaakt zijn op be
trekkelijk korte afstanden syphons te maken , om 
daaruit bet water door spruiten naar riolen te bren
gen, die het verder onderaanls naar de bestemming 
voeren. .Maar men heelt dan de wijze, waarop thano 
het regenwater der straten weggevoerd wordt: de 
bestratingen zijn langs de trottoirbanden van oiien 
ondiepe goten voorzien. W i l men nu echter het ver-
bruikswaler ook langs ilienzelfden weg voeren, dan 
zuil men bij vriezend weer, wanneer geen regen 
valt maar wel uienagewater geloosd wordt , een 
alles behalve aangenatueii toestand krijgen. 

• In eenige Duitsche steden en ook in enkele plaat
sen hiertelande is dit stelsel in gebruik. De toe
stand in sommige gedeelten van Keulen tijdens mijn 
Iwzoek aau het abattoir te dier plaatse, in Decem
ber I. 1., was afschuwelijk uit een esthetisch oog
punt, maar misschien hygiënisch goed, hoewel men 
elk oogenblik gevaar liep van de beencn te breken 
of natte voeten te krijgen. 

•Een tweede nadeel van die ondiepe goten is bet 
volgende: De Van-der-Talutraat ligt aan het eene 
einde op 5.2, aan het andere einde op 4.5 M . T 
A P . : daar de hoogst bekende vloed 3.2 M . + A P . 
is, bestaat er geen beswaar om in de huizen daar
aan gelegen sousterrains te maken, waar keukens 
en andere dienstvertrekken zijn. Past men uu het 
bovengenoemde stelsel toe, dan kan het gooLsteen
en sch rob water van die keukens enz. niet afgevoerd 
worden. Met hei uog daarop is bet hoogste punt 
van het dooi- mij orrtworpen riool in die straat op 
2.85 M . + A P . gelegen. 

• E r zijn nog meer nadeelcn aan verbonden, maar 
de bovengenoemde zullen wel voldoende zijn om van 
den aanleg af te zien. 

«Hetrekkelyk het tonnenstelsel deel ik het gevoelen 
van den directeur der geeaeentereiniging, dat het 
voor eene groote stad te kostbaar iu exploitatie is, 
wegens de groote trans[N>rtafstaiiden en de vele hui
zen vau 4 en 5 verdiepingen, waar op de bovenste 
verdieping nog privaten gevonden wonlen. 

•Naar aanleiding van het veren staande heb ik de 
eer U , betrekkelijk het vraagstuk van den fecalien-
afvoer op Fijenoord en bet Noordei eiland, als mijn 
gevoelen te doen kennen: 

1". De afvoer van de fecaalproductie van de 
toekomstige bewoners vau Fijeiiootd en het Noor
dereiland , ad 10 kubieke meier per etmaal, zal de 
rivier de Maas , die in dienzelfden tijd minstens 3D 
millioen kubieke meter afvoert , niet merkbaar ver
ontreinigen. 

2". Onze drinkwaterleiding zal door dien afvoer 
niet geschaad worden. 

3". Voor het totstandkomen van een Bi»er 
pollution act hiertelande behoeft men niet te 
vreezen, daar de toestanden bier anders zijn dan die 
er in het buitenland aanleiding toe hebben gegeven. 

4°. Op het Xoorilereilatid kan het rioolnet be-
-taan uit een samenstel van kleine riolen , die onaf
hankelijk van elkander zijn en genoegzame helling 
kunnen verkrijgen om zonder kunstmatigen aanvoer 
van spoelwater de stoffen af te voeten. 

5". De kosten van dat rioolnet, lang ongeveer 
4450 M ' , zullen, met inbegrip van stniatsyphmis 
en daarbijliehooreiide spnitriolen , de som van f u'Ü,750 
niet overschrijden. 

ti". Het U-staand riool in de Rosestraat kan door 
middel van de drink waterleiding voldoende gespuid 
worden. 

7°. In elk r iool , onverschillig of er al of niet 
fecalien door afgevoerd worden, zullen zich gassen 
ontwikkelen en een zoogenaamde rioolhuid ontstaan; 
voor deu onschadelijke!! afvoer van die gassen kan 
door het geven van voorschriften bij het bouwen 
•worden gezorgd. 

8". Die gassen zullen iu de korte, kleine, hel
lende riolen van geringe beteekenis zijn. 

9 ° . Het Licriiurslelsel is, wat de verwijdering 
vau de fecale - lo lLn langs pneuinatischeii weg be
treft, een technisch opgelost vraagstuk. 

10". De aanleg eu exploitatiekosten ervan zijn 
totiiutoe zoo hoog, dat er aau eene algemeene 
toepassing voor eeue groote stad , u i l een financieel 
oogpunt, voorshands niet te deuken valt. 

11". Het gebruik van ovei-vloeiingsprivuten hij 
het Liernuistelsel, brengt het tot een zuiver indus-
trieele zaak terug, daar bet groote hygiënische doel, 
dal bij den aanleg steeds vooropgesteld wonlt, er
door verloren gaat. 

12°. Het Liermirsleisel staat de toepassing van 
de, uit eeu esthetisch eu hygiënisch oogpunt, zoo 
aan te bevelen waterclosets in den weg, wegens de 
daarmede gepaard gaande verhooging van de exploi
tatiekosten. 

13 u Het tonnenstelsel is in eene groots stad, 

wegens de groote transportkosten en de manlijk
heid van wisselen in de 4 en 5 verdiepingen hooge 
huizen, niet aanbevelenswannlig. 

14°. De uitspraken der wetenschap zijn niet van 
dien aard, dat zij op Fijenoord en het Nooniereiland 
den aanleg van een kostbaar Liernurstelsel wettigen 
tegenover het maken van goedknope, korte, kleine, 
hellende riolen , waardoor de afvoer der fecaalstol-
fen, tegelijk met het menage- cn regenwater kan 
geschieden en waartegen uit eeu esthetisch oog
punt niets te zeggen valt. 

wik vermeen daarom te moeien voorstellen: 
1". in de bestaande riolen inde Rose- en Stieltjes-

straat ook de fecalien te doen opnemen; 
2". de spuiing van hel riool iu de eerstgenoemde 

straat te doen plaats hebben door middel van de 
waterleiding, naar gelang zulks noodig wordt be
vonden; 

3". de riolen op het Noonlereilund volgens het 
tloor mij aangegeven plan te doen aanleggen eu 
daarin ook de fecalien te laten opnemen; 

4U. bij deu bouw vau nieuwe panden binnen tie 
geheele gemeente, in verband met art. 33 der ver
ordening op bet bouwen, voor te schrijven: dat jp 
de liiiisriolen een luchtpijp moet worden aangebracht, 
binnenwerks wijd 15 centimeter, doorgaande tot 
boven het dak en van eeu zuigkup voorzien." 

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-Indie zijn de volgende be
schikkingen genomen : 

verleend; een tweejarig verlof naar Europa, we
gens ziekte, aan deu opzichter 1ste klasse bij den 
Waterstaat enz. A . VV. Hseselbneh; 

geplaatst-, als eerstaanwezend ingenieur in de 
residentie Batavia, de hoofdingenieur 2de klasse (I 
.1. Hoeland, thans eentasuwesend ingenieur in de 
residentie Preanger-llegeiiGchappen; 

henoemd: tot hoofd ingenieur Iste klasse, de hoofd
ingenieur 2de klasse F . II. van Egmend, met bepa
ling dat hij in zijn nieuwen rang belast blijft met 
de function van inspecteur in de tweede afdeeling; 
tot opzichter 1ste klasse, de opzichter 2de klasse 
K . Burin; tot opzichter 2de klasse, d>j opzichters 3de 
klasse W. II van Poeteren en I, Spruijt, de laatste 
mei bepaling, dat hij hij het departement van l l in-
iienlandsch Bestuur gedetacheerd en bij zijn korjis a 
la suite gevoetd blijft; tot opzichter 3de klasse II. 

C. van Rheeden; 
bij den dienst der Staatsspoortvegen op Java , 

verteend: een tweejarig verlof naar Europa, wegens 
ziekte, aan den teekenaar 1ste klasse Th . G . F . 
Anken; benoemd: tot bouwkundig ambtenaar 1ste 
klasse J . Bouwens, thans tijdelijk die betrekking be
kledende ; 

bij de Bataviasche Havenwerken , ontslagen , 
eervol, de 3de werktuigkundige H. F . Fock; 

bij het Kadaster, geplaatst: op het burean van 
den bewaarder van het kadaster te Batavia, de be
noemde landmeter 2de klasse P. J . U Modderman ; 
hij tie sectie Tjiandjoer, om te wonlen belast mei 
de leiding der kadastrale metingen aldaar, de be
noemde landmeter 2de klasse E. Vei-stijtien ; bij de 
sectie Semarsng, om te worden belast met de leiding 
der kadastrale metingen aldaar, de herlienoemile 
landmeter 9de klasse I). A . Berkhout; bij de sectie 
Soerabaia, om te wonlen M u s t met de leiding dei-
kadastrale metingen aldaar, de In-noemde landmeter 
2de klasse H . St i t i i ig . i ; bij tie sectie Kedi r i , om te 
worden belast met de leiding der kadastrale metingen 
aldaar, de benoemde landmeter 2de klasse S. A . 
Spaarwater; hij de sectie Pasoeroesn, de benoemde 
adjiinct-iaiidineter 3de klasse F. II Kroon; aan 
het hoofd van de te Soerabaia opgelichte kadastrule 
bewaring, de lieuocmdc bewaarder 2de klasse VV.. 
van der Rest; cn is bepaald : dat de benoemde land
meters 3de klasse J . A . Veenstra en (J. F . Wiemans 
respectievelijk op Int bureau van den bewaarder van 
het kadaster te Batavia en bij de sectie Soerabaia 
blijven geplaatst, terwijl t,i betast met bet toezicht 
op de kadastrale metingen te Soerabaia, Pasoeroean , 
Prebolingo en Kedi r i , met aanwijzing vau Soerabaia 
als standplaat^, tie ingenieur 3de klasse J. A . W . 
van Bergen; — eervol ontheven : van tie leiding der 
kadastrale metingen bij de sectie Soerabaia, de in
genieur 3de klasse J . A . W . van Bergen; van de 
leiding der kadastrale metingen bij tic s.ictie Sema-
rang, de benoemde bewaarder 2de klasse W . van 
der Hest. 

— De vijfde tentoonstelling van teekeningen door 
de eere- en gewone leden der llollaiidsche Teeken
maatschappij zal dit jaar weder gehouden wonlen in 
tie Teeken-academie, daartoe tloor burgemeester en 
wethouders welwillend afgestaan. De tentoonstelling 
belooft belangrijk te worden; de ojicning is voor 
genoodigdun bepaald op Maandag 'J Augustus e. k. 
eu voor het publiek op Dinsdag 10 Augustus. 

Wij twijfelen niet of deze tentoonstelling zal we
der een aantrekkelijkheid zijn zoowel voor de inwo
ners tier Itesidentie als voor de talrijke vreemdelin
gen , die hier en le Scheveningen komen. 

— De heer A . Hunt, leeraar aan de Polytech
nische Schoo' tc Delft, heeft een aantal opstellen, 
welke iu een tiental jaren door hem in verschil
lende tijdschriften geplaatst werden, verzameld en 
uitgegeven ouder den t i te l : Be l>el;t*che Academie 
en de I'olgtechnisciic Srhool. Sommige van deze 
opstellen behelzen levensliesc brij vingen, als van Dr. 
W . L . Överduyn ea Dr. R. W. van Ooens; andere 
handelen over de studie voor werktuigkundige in
genieurs, over wijsgeerige vragen, als; wiskunde of 
ervaring, deductief of inductief onderzoek. Een op
stel , dat bij tlie vroeger reeds verschenen artikels 
wenl gevoegd, behelst, in aansluiting aan het plei
dooi ten behoeve van hooger ouderwijs voor inge-
nieurs cn architecten, dat vroeger iu de Ingenieur 
verscheen, eene beschouwing over eene Hoogeschool 
voor Ingenieurs. Van 1809 af ijverde de heer Iluet 
ervoor, dat de opleiding van ingenieurs bij de wet 
op het hooger onderwijs wotde geregeld. 

laiikonriisingen van Aanbestedingen. 
•ssssesj. s i n g . 

•udenaeseh. te 1(1 uren, door II. L. P. A. Berends: 
het bouwen van eeu heeren hu is, irmise en toebchooren. 

/ n l r e n . te 1D', uren. door Ketjen X Van Knekel, in het 
Café BeUeVUS : het makeu der geitouwen tot een stootn-
houtzaagmolen, enz. lui. hij I' ten Zijtholi & Zoon. te 
Deventer. 

Üfleuw-Amoterdam, te 12 uren. door het hestuur van 
het voeiisrhap Barge r- Wester veen, bij l u i van Dalen: hel 
bouwen van 3 brug wachtels woningen. 

Airave, te .1 uren, door het R. K. kerkbestuur: het 
houwen van een gebouw met iianhooren voor militaire 
vereeniging met knechtswoning. Inl. bij deu bouwkundige 
,1. de fteer, le Tilburg. 

Heek. te 5 uren. door het bestuur van het .waterschap 
Boveu-eii-Willeiuskerke. bij P. Itareman: het herstel, de 
vernieuwing en het onderhoud tot 30 April 'Hl van de 
aaide-, kram-, rijs- en steenglooiingwerken enz., aan de 
waterkeering vau bet ls»vongenoemd waterschap. 

It In-ilm;. a * ut. 
Ulrreht, te 10 uren. in het gebouw voor K. en W.: 

het verbeteren vau wsscbinrichtingen en van een zolder 
en het herstellen van daken on militaire gebouwen te 
Utrecht Bilj. inz. uiterlijk 2 Aug op het bureau van 
den eel st aanw. ingenieur le ('treedt. 

VBe*rh, te 10 uren. door burg. en weth.: het af
breken der bazalt muren van de tegenwoordige los- en 
ladingplauts aan het gedeelte der haven bij de Esplanade, 
het aldaar maken vau een nieuwen kademuur, benevens 
het slechten en egaliseeren van de Ksplatiade cn daarmee 
in verband stamde werken. 

• i e , te 10 uren. door het ge lil een te best: hel bouwen 
van een ziekenhuis. 

Bunnrhelen, te II uren, door burg. en weth.. hij IL 
Dekkers: eeue belangrijke herstelling aan tien gei neen te-
toren te Bunschoten. Aanw. 2 Aug.. te 10 uren. 

VI , i . i i -en te 2 uren. aau het din-etichurcau bij het 
stoomgemaal: het bouwen van :: In «eren wou ingen ui de 
Tienhovetis* ho-Maarseveoiische droogmakerij. 

\ \een»dag . 4 Aug. 
Wlllenmeerd , te 11 uren. door de directie der marine: 

de werk zaai u heden vuur den bovenbouw van eene ijzeren 
draaibrug over het afshiitingskaiiaal aan de westzijde van 
het etablissement Willemsoord. Aauw. 2 eu 3 Aug.. te 
10 uren. 

'••Hagr, te 12 uien. door het ministerie van water
staat euz... ten dienste der Stantss|x MI r wogen: lo. het ma
ken van grond- en andere werken voor het gedeelte vau 
den linker Maasoever tot l'nyk. van den spoorweg Nij
megen— Venloo. lui. hij den "hoofdingenieur, te Arnhem 
en den waarn. sectieiugenieur. te Nijmegen. Raining 
ƒ170.000; go. het houwen va no I.HOInotielloods voor 
12 standen, met werku st cis woning, np het goederen-
station ui de Stadsriet landen te Amstenlam, ten liehoeve 
van den spoorweg Nieuwediep -Amsterdam. Iul. bij den 
eerstaanw. ingenieur te Amstenlam. Raming ƒ 04.VOU. 

VHage, te 12 uren. don het ministerie van koloniën: 
de levering van den metalen bovetiUiuw van 47 bruggen, 
ten dienste der Staatss jioorwegi p Java. 

Warga, bij VV. Schuin mans: het afbreken vaneen 
oud- eu wederopbouwen van een nieuw schuurtje. 

Ilendrrdwg , l\ Aug. 
Amnterdam, te 11 uren. aau het koloniaal etablisse

ment: de levering, in 3(1 perceelen. van: o. a. kwartier-
mutsen, halsdassen, sabelkwasten en galon, gespen en 
knoopcii, katoenen. IMIIJI. ongjesguod. spreien, baai. ke-
|terlaken. 

ü r a n l n g r n , te 12' , uren. door burg. en weth.: de 
levering van 100 M. lengte riool en 8 stuks zinkputten 
van Portland-ceuientsteeii. 

Uirecht, te 2 uren. door de maatschappij tot expl. van 
Staatsspoorwegen, ten dienste vau het Vernieuwingsfonds: 
het leveren iu 2 penwlen van stelen spoorstaven, stalen 
leech- en eiudplateii en ijzeren haak- eu schroef Imuleii. 
ten behoeve van de Staatsspoorwegen. Iul. hij de sectie-
ingenieurs te Mepjiel en Rotterdam. 

Haarlem, te 2'/j ureu, door het ministerie van wa
terstaat enz., aan bet gebouw van hel prov. bestuur : het 
doen van stroo- en helm beplant ingen iu .Ie Bijksdiiinen 
onder Schooi I, Aauw. 31 Juli. Itamiug ƒ5000. 

Neuxen , te 3 uren, door het bestuur 'der waterkeering 
van den cal. pilder Nieuwe-Neuzen, iu het Nederlandsch 
Logement: hel maken van werken (ot verdediging van 
den oever van dien |»ilder. Aanw. 2 Aug.. van 3—5 uren. 

Uleuwendam, te 4 uren. door de commissie tot in
richting eener school voor voorbereidend lager onderwijs 
enz., bij Wed. De Wit : de opbouw van deze inrichting 
en rerdére werkzaamheden. 

Lleve-Yreuwenareehlei het gedeeltelijk verleggen 
der reed naar de zathe van S. K. Sipma aldaar, en het 
verplaatsen van tie daarbij staande woning. Aanw. 2 
Aug., te 11 ureu. 

Mleterdljh . door M. G. Tabak: hel houwen van e 
land houwers wou ing, iu Polder III of den Groote-IJ polder, 
op kavel 25. afd. E, aau den Hnrnweg nabij Sloterdijk. 
Inl. bij J. van 't Riet. bouwkundige, te Amstelveen. 

VrlJSas;, • au*. 
Philippine, te 3 uren. OOOr bet bestuur der water

keering van deu polder Clara, in lle Gouden Leeuw: het 
herstel, de vernieuwing en het onderhoud lot 30 A pril'83 
van tb- aarde-, kram- eu rijs werken aan de waterkeering 
van gen. (Milder. Aauw. vau 7—tt uren. 

Zaterdag, 7 Aug. 
Amaterdam. te 12 uren. teu kantore van de Amster

damse he Kanaal II iaat schappij : lo. het verrichten van bag-
gerwerk in de zijkanaleti A (Beverwijk». !> (Naueriia) en 
I tOostzaant; 2o. het om Ier- n ml iel-brengen en onderhou
den van eeu vak kanaaldijk iu bel voormalig Westelijk 
1,1 en een deel vau de Vmrzaan. behoorende tot de be
dijking vau polder VIL Inl. bij den eerstunuw. ingenieur, 
te Amsterdam en deu sectie-ingenieur, te Velzen. 

II mooie hm tc 12 uren . door den architect Brink 
Evers (le Kllekoui). in De Gouden Karn: het opbouwen 
met vergrootitig vau de bouwhoeve Bulthuizen, onder 
Kiigliuizen te Hummel.m. Aanw. 2 Aug.. te 12 ureu. 
Brieven inz. 6 Aug.. bij Ja|mik. op Knghtii/en. 

Ullmaraum. te 12 uien. door burg. en weth. van 
Woiiseradeel : het maken vuu IN-S tra tuig iu de doijien 
Wol is eu Witluarsum. ltd. bij den ge nieeiiteopzic liter. 

kalium, te 12 uren. door bet Instuur van het water
schap Lutjewoude, iu het gemeentehuis: het maken van 
[inldcrdijken over eene lengte van ongevii-r 204» M.. niet 
aanbehoorende werkeu: 2o. slatten, verwijden enz. van 
strooinslooten, met aan behoorende werken; Sn, het maken 
eu leveren van 24 poui|ten eu het stellen van 20 stekken. 
Inl. bij den opzichter Bakker, te Kolhnn, Aanw. 6 Aug., 
te '»' , uren. 

si.iit ilinclon, te 1 uur. door het gemeentebestuur: 
lo. het deuijien eu bestraten van een deel der Hagen-
gracht ter lengt' van 54 M.: 2o. hel dempen der water
leiding in den Bodden, lang 177 M., met gedeeltelijke 
bestrating; het leggen van ceuieiitriolen met zinkputten 
in beide te dempen gedeelten; 3o, het maken eener be
strating van klinkorhmkkeu op deu Eseh. 

l i k e» Hh' l , te 6 uren. door het polderbestuur, in 
het Veerhuis: de levering van ongeveer 250 >D grint op 
de wegen. 

Kampen i het Be perceel der Indijking Koekoek-Zwijns-
leger, enz. Bestekken hij Laur. van Hulst, aldaar. 

Maandag, S) Aug. 
Helder, te 11 uil-U. in Tivoli | het verbeteren van de 

keten Oost-en Westoever en Dirks-Admiraal, en van de 
Unie aan de landzijde iu dc stelling van Beider. Aanw. 3 
Aug.. te 1 uur, te beginnen hij het fort Oostoever. Ra
ming _ƒ 302.000. 

AmMrrdam, te 12 uren, door commissarissen der 
trekvaarten tusschen Diemerbrug, Muideu en Naaiden, 
iu liet Vosje: het gedeeltelijk vernieuwen van tie Pupe-
laausbrug, gelegen over de Muider vaart tusschen Iliemer-
brug en Muiden, Aauw. 2 Aug.. te 11 uren. 

Ürenlngen, te 1 uur. door huig. eu weth.: liet ma
ken van een aardebaan eu liet bepuineii van eeu jaagpad, 
hijlangs de Aa. tusschen de Oude en Nieuwe Staten/ijl, 
en het bouwen van een vast brugje eu het leggen van 
afwateriugsbuizen in en door het ia.igp.nl Aauw. 3 Aug., 
te VI uren. 

Dinsdag, I O Aug. 
' • - i i o t c i i , te 10'/, oren, door bet ministerie van Mn-

nenl. zaken, aan liet gebouw van het prov. bestuur: het 
bouwen van een scheidingsmuur langs den tuin der 

Rijks-InMigere burgerschool «Will II" te Tilburg. Aanw. 
3 Aug.. te 1 uur. Itaining f2400. 

Weill . te 12 uren. door d lii-ectenr der artillerie-
stapel- en cimsirurijetnuira/.ijiieii: de levering van 3000 
KG. inessiiigdra.nl. dik 0.03(1 M . 5000 KG. id dik 0.028 
M . . 1501» K i l . idem. dik 0.0205 M . 

Wlasekerke, te 3 uren. door het bestuur van deu 
Willetiipolder, m |„.t Gemeentehuis: bet verhoogen van 

van tien schorrand . 
iiken van njsneslag en 
aan dien pofder. Aauw. 

en gedeelte buitenbertu: het maken van riisbeslui: , 
het vvnledi 
te Ü ureu. 

Weenndag, I I Aug. 
VHage, Ie 11 i i ivn. door het ministerie van watei-

staat enz.: het wegruimen van eeu iu de Nieiivve-Maas. 
nabij deu boven mond der Koningshaven te Rotterdam, 
gezonken Rijnaak. Aanw. 7 Aug. 

Ilanderdag, 13 Auj 
Arnhem, te 1 uur, ten kantore van de gemeentegas-

fahriek : het leveren en stellen van een gegoten-ijzeren 
gasboutlerkuip van 32.40 M. tuiddellijn en 7.07 M' diep, 
met gashouder. Aauw. 5 Aug.. te I uur. 

Wlaaekerke, te 3 uren. door het bestuur vau deu 
Sophkunlder, in bel Qereeentshsle: het makeu van 445 
M 1 rijsbi-slag en leveren van 85 sv hee|istoiis gewone Vil-
Veordiche steen eu 520 stuks eiken |ioi koenpaleu. Aauw. 
te 11 uren. 

Vrijdag, SS Aug. 
Ramele . te 10 uren. door bet bestuur der waterkee

ring van Kllevvoiltsdijk-eu-lttii-sele, in het genieentehiiis: 
het herstel, tb- vert wing eu het onderhoud van de 
aaide-, kram-, rijs- en steenglooiing werken. Aauw, 5 en 
0 Aug. (Hét-besteding.) 

'x-Heflch, te 101/, uren. door het ministerie vau wa
terstaai enz., aan het gebouw van hel prov. bestuur: het 
Op-de-ifiepte-brengen en -bonden der haven te Moerdijk. 
Aauw. 9 Aug. Raining ƒ3735. 

IBwalle, te 12 uren, ilnor het ministerie van water-
stuit enz... aan het gelsiuw van het prov. bestuur: lo. 
het verrichten van eenige keibestrating aan de traverse 
van tb-u grooten Rijksweg door Ahuelon. Itimmg ƒ3000; 
2o. het verrichten van klinkerbest rat ingen op do gnmte 
wegen in Overijsel. Raming ƒ3800; So. liet vernchten 
v. nige keibestrating aan '!<'• traveise van den grmiteii 
Rijksweg diHvr Sleeuwijk. Raming ƒ 41311. Aanw. van 
allen 5 Aug. 

Zaterdag, I I Aug. 
Utreeht, te 1 uur. door burg. en weth.: het verven 

der lantarenpalen, branches eu lantarens vuur tie open
bars verlichting. 

's-Hage, door het gemeentebestuur: het leveren, stel
len en onderhouden van eeu stoomwerktuig voor de rio-
leering der lloefkade. aldaar. 

Ulnodag, IT Aug. 
Derdrerht. te t l uren. iu het NiMol-Üollevne: het 

verbeteren van het fort Ik- Knyter. iu de positie van 
Willemstad. Aanw. 10 eu 13 Aug.. telkens te 2 uien. 
Raming ƒ 3H5.000. 

Waenndag , lh lug. 
'«-Hage. te 11 uren. door het ministerie van water-

staat enz.: hel verrichten van herstellingen aan buitenge
wone wintei'- en stormschade, ontstaan aau de Bijks-
rivierwerkeii langs [jet Keteldiep. Aanw. 13 Aug. Ra
ming J 5720. 

H-llage, te 12 uren. dooi- het ministerie van wator-
staat era., ten dienste der Staatsspoor».: lo. het maken van 

gedeelte der werken tusschen Veeiielidaa! eu Rhetien 
voor den spmrweg Auieisfoort -Nijmegen. Inl. bij deu 
Inxifdingenieur, te Aniln-iu en den sectii-ingenieur, te 
Rhi *nen. Aauw. tt en 11 Aug., te 11 ureu. Itaining 

ƒ387.000; So. het makeu en leveren van wissels en krui
singen op het goederemtatinii in de Stads riet landen te 
Amsterdam, ten behoeve van den spoorweg Nieuwidicp — 
Amsterdam. Inl. bij den eerstaanwezend ingenieur te 
Amsterdam. 

/ . « o l i e , te 1 uur. door dc architecten W. en F. C. 
Koch. iu het na te noemen perceel IH70: het atimveeren 
der |K-lveeleli Uns. 713. |SK() en IK81 en 1K70 gedeeltelijk. 
aati de Usel kade. en daarterplaats.- bouwen van een 
heeienhuis VIMU- Mr. Van Diggelen. 

Vrijdag, SO Aug. 
Arnhem, te 12 uren. door bel ministerie van wut.o-. 

staat euz... aan bet geitouw van het pmv. Iiestuur: lo. het 
verrichten van eenige vernieuwingen en heistellingen aau 
de gel wen. behoorende tot bet Rijksveer over de Lek 
te Kuilenburg. Aanw. 12 Aug. Raming ƒ640: So. bet 
oiider-proliel-luviigeii en herstellen van den rechter veer-
weg eu de beide veers toepen, behoorende ttit helzelfdu 
veer. Aauw. 12 Aug. Raming ƒ1:101». 

Illn-dag. 24 Aug. 
Leeuwarden, te 1 uur. door lu-t ministerie van wa

terstaat, aan het geitouw van het pmv. bestuur: het ln--
plauteii van 's-Rijks-gmoten weg van Leeuwanl aar 
de Overijselsrhe grens. Aanw. 18 en 20 Aug. Raming 
ƒ 2050. 

Weensdag, S S Aug. 
'n-llage. te 11 uren. door het ministerie vim water-

slaat euz.: de lichting eu opruiming van een iu deu 
Nedei-Rijii, even hoven het Mamikscheveer, gezonken 
Vaartuig, Aanw. 21 Aug. 

Vrijdag. 2ï Aug. 
' • - K a o r l i , tc 10% uren. door het ministerie van wafer-

terslaal enz., aan het gebouw van hel pmv. bestuur: het 
voortzet! Ier verbetering van de Dieze. van de Eni -
veldschesluis naar het dorp Engelen. Aauw. 21 eu 23 
Aug. Kaming ƒ37.000. 

Arnhem, te 12 uren, ijonr het ministerie van water
staat enz... aan het golmiiw van het prov. bestuur: het 
maken eener klei bek leed ing eu liemrtseliug in het A|M'l-
d.Htrnsche kanaal boven de Drentschesluis. Aanw. 10 en 
21 Aug. Raming ƒ3570. 

Allooi» van Aanbestedingen. 
Vtllmanum, 17 Juli: het maken vau een gedeelte 

walhesehoeiiiig langs de Zijlmede eu eene kluikerlM-stniting 
op de Turfinarkt Ie M.ikkuiu: minste inschr. was Erve 
P. Feenstra, te Makk voor ƒ1450. 

Zaandam, 17 Jul i : de uitdieping van een gedeelte der 
Voorzaan; ingek. 5 bilj., als; 
W. Go»dkoop llz.. ie Amsterdam. f 18tt0 
I». Verkuil eu Zn., .i Zaandam, « 1184 
J. Berkhout, » idem • 1174 
K, van Leun wen, * idem » |13» 
P. Schaft l'z.. H Oostziuui. » tttto 
gegund. 

Laaadulnen. 17 Juli: het ophouwen van eene sluis-
wachterswoning iu den Kskainppolder; gegund aau Wed. 
C'. Ilaagen. te Wateringen, voor /'10U7. 

Ilaagexand, 21 Job: het al'luvkt-ii e r houten en 
bouwen eener ijzeren draaibrug over bet diep te Kiel-
wuideweei : ingek. 6 bilj,. als: 
R. van Belden Ss. X- SI. SI. Lumkes. Winderweer. ƒ 53U7 
J. K. Priunmel. Wildervank X' ,1, H. Bos. Veemlam, » 530+ 
R, Huiise X II. J. Harsveld. Assen. „ 
J. II. Boezemaii X- W. G. Marquering, Veendam, » 4500 
J. Luizel \- H. J. vau der Ik.igh. Stadskanaal. . 3ttfiO 

Naalle. 22 Juli : het bouwen van een school voor 240 
kinderen: iugek. 10 bib., als: 
II. II. Ileiitmk X J. W v.d.llaar. Genemuideu, ƒ21.800 
J. Witteveen. Deventer, „ 20,(144 
D. Bruins X A. Blocks. Zwolle. , 10,400 
L. Oosterwijk, Wiilie. „ 1»,350 
G. D. de Ruiter, fleii Ham. .t 18,000 
G. Schipp«-rs, Genemuideu. i 17.0U» 
Koers X Sleyer. Wienlen, ,i 17,543 
C. S. Schien-, Ik-rgum, » 17.105 
II. J, QtteU, Zwolle, „ 16,080 
II. van 't Haar, idem, » 10.79s 
gegund. 

/ M a l l e . 23 Joh: het bouwen van een zuiverhui" en 
de fiindeeringeu van vei-sclullende t'M-st.-llen aan de gas
fabriek: ingek. 3 bilj., als: 
L. Ki-ook, te Zwolle, ƒ 5300 
D. Bruins & A. Blocks. , j,|ein . 5190 
G. Schutte, „ idem » 4085 
gegund. 

•••rlnrhem . 22 Jul i : het maken vau een bergloods 
111 het werk aan de Bakkerskil: ingek. 7 bilj., als: 
D. Sizon, t e Gorinchem, ƒ 2308 
<*• Kcntie, » Woudiichem, » 2130 
A. G. de Pator. „ Gorinchem. >, 2117 
C. Kentie. „ 20W7 
J. Kooimans, , Doiditxht, » 2000 
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1'. de Kok, te Giesendam. ƒ 2021 
J. Dijkstra. » Werkendam, » DI84 

's-Kaarh, 23 Jul i : het opruimen van ondiepten in het 
kanaal de Dieze: minste mschr. was G. J. vau Erp, te 
Rosmalen, voor ƒ 1080. 

Middelburg, 23 Jul i : het uitdiepen van eenige ge
deelten van het kanaal door Zuid-Beveland; ingekomen 
2 bilj.. als: 
1) Volker, te Dordrecht, ƒ «200 
L. Kalis, » Sliedrecht, • 66(56 

Hooge* c m , 23 Jul i : het bouwen van een heereuhuis 
voor rekening van lloogsnboom, onder beheer van den 
architect II. Ilnegsma, te Hooceveen; ingek. 7 bilj.. a l - : 
J. Schol temoijer, te Boogeveen, ƒ 68S0 
B. Winters, » Assen. » «850 
Betinink, • idem • WOB 
J. Kuiters, » idem » 66''» 
A, Nijhuis, i» Boogeveen, » ''550 
A. W'i'ltersoin, » KiH-verden. l ,;245 
Raming • 6 ' 6 6 

nog niet gegund. 
Mddeburen, 24 Jul i : het graven van een verliindmgs-

kanaal met bijkomende werken voor het waterschap 
Duurswold; iugek. 11 bilj.. als: 
B. Sijdzes. te Fannsum, ƒ JHB 
J. Homines. » idem 
B. E. Stdieltens, » Schildvvolde. 
B. de Jong, » Gmnuigen. 
\V. Bos, » Zuidbroek, 
B, IL Harkema. » Groningen, 
O. Heikens, » Midwokle, 
J, Linze). " Sladskauaal. 
È. J. Bmns, » WagenlKiigen, 
J. Kruisinga, -> Blijham, 
.1. de Muiuk, » Weiwerd, 
gegund. , . 

Utreeht, 24 Juli: het leggen van sporen en wissels 
cn het verrichten van andere werken op de stitiuns 
Zwaluwe en Langeweg; ingeko u 5 hilj.. als: 
J. van de Nadorl, te Strijen, ƒ 6650 
A. Daverveldt » Wouw. 
J. Dubbeldam, - Dordrecht, • 6488 
G. Goedhart, • idem » fOM 
W. F. Weijers. •> Tilburg. " 

Utreeht, 24 Jul i : het bouwen van waakhuis no. V 
met magazijn en opzichters won ing. VOOT den Lekdijk-
llovemlauis;'ingek. 0 bilj.. als: 
(' vin Sl iiiivelibei •". le (liunir'ren. / 
||' K.«iiinai.. • Vianen, • «I-W 
I). Barneveld, » Vreeswijk, » JJ^10 

.1. van Dillen. « Schalkwijk, » 700» 
CL van Dillen. • idem * W ü 
J. van lamtereii, » W lenherg, » JTH 
T. J. Gerritsen, » l * " " ' " - , 
S. van Zoest » Mijdrecht. 
C. Verweij en ('. van Z.H?st, » idem 
gegund. 

Amaterdam. 26 Jul i : het leveren van voorworpen v 
Li-goten-iizer; minste inschr. was de Maatschappij Uz 
lielerij die P" : 

0450 
•• 0440 

8030 
8722 

•t 8623 
» 7 W 0 
» 6041 
. 6U34 
n 6566 

ï.'.l'.K) 
i 6066 

Prins vau (Ininje' Bag.-: kettingklossen 
t deksel S'/S.'TT3 ; komblokkeu a 71.27; putranden met del 

voorzien voor asphalt a J 13.60; tmttoiikolken a ƒ7.54; 
siiuieii voor /'3iy2.7"i. 

Arnhem,' 27 Juli: hel graven en metselen van een 
brandput, waarvoor sbvhts écu biljet ingekomen van .1. 
p. Welsing. te Arnhem, voor /'1172, 

2o. het verlengen van <len hestaandeti stivkilain m den 
Nider-Bijn: ingekomen 7 hilj.. als: 
(;. .1. Mol, te Kuilenburg. ./ jMBB 
II. A. Pauwen, '• Pannerden. » U3U0 
j . II. van Hezewijk. . Lob.th. » J g 
J. de Haan. • Aniheui. I BOOS 
A. Bonsaarde, * Zalt-Bommel, * 8711» 
R. A. v. d. IkTgh. » Pannerden. 8Wa 
J. II. Boijinck. idem " êB» 

De gunning der aanbesteding sub 1 is m lieniad ge-
honden. die sub 2 is aan den minsten inschrijver gegund. 

'a-Hage, 27 Jul i : het oprichten van een geitouw voor 
bet kantongerecht te Allen; minste inschr. was T. S. 
W N . van der Veer. te 1'trecht voor /"15.81K). 

\ieuw i.pi.se.i, 27 Juli : de ven wmg vuu de Lage-
bniL' en de Onishekkeubrug; ingek. 0 bilj.. als: 
| Kntnk. te Zwolle. ƒ 3603 
.1.' Kalerberg, - Balkbrug. •> 3640 
R. Bnoor, 11 Epe. • 364> 
A. .I .Mto,, . .Zwolle, i =1455 
II. J. Reuven, • Zwolleik.-iNpel. » 3424 
A. Bekendain. " Geiieimiiden, I SH7 
I S-bip|-r. » idem » SWO 
K. HakLI'.t. - rjedenswaart, i ^ 
J W v d Haar. " Geiiriniinlen. • 2tt»2 

Keuten, 27 Jul i : h.-t éénjarig onderhoud van de zee
weringen te Neuzen: minste insein, was l ' . Boot aldaar. 
roor /'3H80. , . 

VHage, 28 Jul i : lo. de aanbouw van het ontbrekende 
gedeelte van het nieuwe dejiarteliieiit van juslitie, ter 
plaatse van het nog bestaande gedeelte van het oude 
nislitiegebouw. (Herbesteding); ingekomen 6 bilj.. als: 
J. I'llip,.. llz.. 
A. C. Paanlenkini|M'r. 
D. A. Braakeiiburg. 
T. Meijei-s. 
W. J.'Kolkert 
II. Burgers, 

te Leiden. ./ 204.000 
's-Hage. » 2W.000 
Haarlem, - 263,900 
Vllage. - 254.444 
Deventer. « 251.800 

idem - 249.430 
2o. het maken van zililenbazaltst.s-iiglooüiig tegen hel 

huitenbeloop van de bedijking langs Jen linkeroever der 
Nieiiwe-Merwede beneden de Spieringsluis, onder de 
gemeente Werkendam: ingek. 5 bilj.. uls: 
ii ,|e Hoog te Gorinchein, ./ 20.61MI 
(>. Beenhakker. • Sli.-dreelit. • 2JI.464 
I' .1 Roubos Jr.. - Woudricheui. » 29.000 
.(. A. van Haaften. » Sliedrecht. I 27,051) 
P. IL Volker, » idem * 

3n. het aanleggen van de aardebaan. de kunst- en nu
llen' werken voor h.-t gedeelte Miuishees-Rlenck van den 
spoorweg Nijmegen Venloo; ingek. 15 bilj., als; 
E. S. Revmer. Botterdam. ƒ « J j ™ " 

J. Laudy; Sittatd. " « J i j g 
M. Veri;o.'ven. Piilisenhage. • « a ï f f l 
A. S. Scliaafsina. Ilarliiigen. • 1 J M J | 
L. Kalis Kz.. Sliednrht. • J J j J g 
l i . Volker. Dordrecht, „ , - 55M22 
G. A. v. Baafteiu Sliedrecht X G. Gwdhatt Donlr., •> 303.200 
P. A. Bos Dmlnvlit . " : t r » s - i ' "" 
J. K»nv. Auisteidain, n J J B J O D 
G. Straatman. Linne, " s*r,-:-™? 
|>. Verhruggen, Waddiuksveen, 1 1 " 
II. T. Wiegerink. Groenloo, 
.1. van Ooijen Pz.. Dreumel 
, i . lliiien, Oravs, 

. 333.060 
I 327.376 
• 326.000 

B. A. Wiegerink. Groenloo. " 308.01)0 
4o. het fsjfaoam van den strekdam in de Waal voor 

Nijmegen: ingek. 6 bilj.. als: , 
C v . d. Plas. te Hardinksveld. ƒ 50.500 
A. L. van Wijngaarden Uz.. • Sliedrecht, » 46.940 
I) Volker, » Donlntht » 46.550 
J.'de Baan. » Anihein, » 46,490 
A. G. Iluvskes. - Bedel, • 45.563 
J. A. van' Haaften, • BNsdrseht, • 44.800 

NUmrgen, 29 Jul i : de verbuiwitig van den scluiuw-
htiri!; ingek. 3 bilj.. als: , . . . . . e i - — 
.1. Th. Kerkhotl. tf Niimegen. ƒ 17.777 
A. Beaming, • ulom I 16.WK) 
G. Lielting, • Arnhem, • 14,769 
gegund. 

Elaheut, 29 Jul i : het bouwen van een schoollokaal; 
iugek. 12 hilj.. als: , 
C. van Ovet-I k. te Heusden. ' 6.101.do 
A. Dankeis, . idem I "HIO.WO 
A. van Eggelen, - idem * 5600, 
J. Hol», » Nederhemert, * « 9 5 -
G. van Duiten. • Waalwijk, • 2o. 
J. v. d. la^'. » idem » 5.100. 
A. van Hullen. » idem » ^08. 
P. v. d. Pas, » idem » 5400. 
A. Snijders, » Drunen, • 4988. 
W. van Wijk. • Wijk. I 4910. 
A. v. d. Avoort, » Haarsteeg, • 48H9. 
Th. Schippers. » Kessel, • 4645. 

V l l a g e . 30 Jul i : lo. het herstellen van lelegraatlijiien 
in de afdeeling 1 uwanleii, in 2 perc,; minste inschrijvers 
waren: peiv. I. I». Suwijn. te Leeuwarden, voor ƒ1454, 
•SVC. 2, F. Abei-son, te Sleeuwijk, voor ƒ1053, 

2o. idem van idem in de afdeeling Amsterdam; minste 
inschr. was II. Hotz, te 's-Hage, voor ƒ2405. 

3o. de verlmuw van i (n-tveel te Dokkuin tot |tost-
katitoor met diriH-teuiNwoiiing: minste insthr. was S. 
Hooceveen, te Dokkuin. voor ƒ 7108. 

F . R R A T L ' M . 
In het nommer van 24 Juli j l . komt onder den aHoop 

der aanlx•stifling van het waterorhap Hunslngaa. op 
21 Juli. voor. dat de raming was /9000; men leze hier
voor r 

DE A S P H A I / l ' - N I J V E U D E I D . 
Reeils vóór achttien jaren beeft de beer I.éon Malo 

in de Annates des ponts et vfiaussécs ecu belang
rijke verhandeling over het asphalt geplaatst. Deze 
zelfstandigheid was toen nog niet zeer algemeen in 
gebruik; tegenwoonlig neemt zij een gewichtige 
plaats iu bij vele Openbare werken. De heer Main 
heeft een langdurige practijk in die nijverheid en 
hij heeft de gelukkige gedachte gehad , dc uitkomst 
zijner waarnemingen in een nieuwe memorie samen 
te vatten. 

Het asphalt is, gelijk de chemische ontledingen 
aantooneu, een zuivere, zachte, |wreuse koolzure 
kalk; men vindt het in de bovenste laag vnn de 
jura-formatie, doortrokken van een afwisselende hoe
veelheid Jodenpek of sard hars. De verhouding van 
het jodenpek is zeer veranderlijk ; zij gatt van twee 
en een vienle ten honderd (ertsen van Forens, van 
Musiejo) tot twaall ten honderd (ertsen van Val-de-
Travers). Zoo men met ether of zwavelk.Hitstof 
joden|iek oplost, blijft er een laaie, zwarte stof 
over, tusschen 20 en 4 0 ° , van onderen vast, van 
boven vloeilmar, die 8 7 % k<»olslof bevat. 

Een goed Jodenpek moet slechts koolzure kalk en 
Jodenpek In-vatten ; het moet de koolzure verbinding 
niet in korrels vertoonen of jodeii|iek iu vrijen staat 
in holten hebben; het moet 7 tot 11 ten honderd 
jodenpek leveren; de nsphaltheilden zijn soorten van 
gi-oole lenzen, gevormd door groote lagen aardhars-
acht ige kalk, gescheiden door lagen kalksteen. Dc 
eenige nieuwe ontdekking van asphalt , sinds 1SU1 
in Frankryk gedaan, had plaats bij het dorp I.elex, 
in het dal der Velsetme, sen zijtak van de Rhóne. 

In Italië heeft men er gevonden bij Ancotia, le 
Cbie t i . een station van den spoorweg A.piila-Pesrara, 
in de provincie Caserta, en in Dalmatic te Brazzn. 
Het is niet aan twijfel onderhevig, dat de aardkun
digen nog andere lagen zullen vinden, wanneer hun 
aandacht op dit punt /al zijn gevestigd. 

De bereiding van het asphalt-mastik gi-schiedt 
tegenwoordig met behulp van een steenbreker met 
borstels cn van een maalwcrktuig of verbrijzelaar 
met middelpuntvliedende kracht van Carr. De steen
breker is gevormd uit twee cilinders van gegoten 
ijzer met stalen tonden, bezield met vei-schillende 
snelhi-den. De verinaler-Carr is algemeen verspreid ; 
men bedient er zich van zoowel voor het malen van 
koten als voor het verbrijzelen van kiezelsteen. 

Voor het koken werpt men in den ketel een wei
nig vrij jodenpek en men voegt er van tijd tot tijd 
bel poeder b i j , iu regelmatige hoeveelheden, om het 
mast ik te maken. Iu ketels van drieduizend kilo
grammen duurt hel koken ongeveer vijf en een half 
uur, bij een hitte die afwisselt tusschen 175 en 
230". Deze koking is noodzakelijk en men moet 
de asphaltsiecn doen verkeeren iu mast i k , omdat 
liet asphalt alzoo de eigenschap aanneemt zelf te 
smelten als men hel vet hi t , inplaats van tot stofte 
vervallen, gelijk het doen zou inden staal van erts. 

»Dit vraagstuk van het koken", zegt de heer Malo, 
»is het gewichtigste van tilde vraagstuk ken, die be
trekking hebben op de vei vaanliging van het mast'ik ; 
het heeft een grooten invloed op den duur der as-
pbaltwerken. Z.MI het mastik óf te veel óf te weinig 
of onregelmatig gekookt is, zal de hoedanigheid der 
werken er zeker door verminderen. Het is dan ook 
een der bijzonderheden, die bet meest de zorg van 
de hoofden der inrichtingen vereischt." 

liet mastik wonlt , gelijk men weet, gegoten iu 
vormen; men kan het tot in het onbeperkte her-
smelten , dienende het jodenpek , dat men erbijge-
voctrd heeft, om zoo to zeggen tot smeltmiddel Dit 
smeltende jodoit|iek wonll nu dikwijls ontleend aan 
andere gesteenten dan het oorspronkelijke; er zijn op 
het eiland Trinidad, in de Antil len, groote lagen 
aanlharsachügeii modder, dien men exploiteert om 
het gezuiverde Trinïdadsche Jodenpek te verkrijgen: 
liet is een zeer overvloedige bron van aardhars, soms 
vindt men er deze zells gezuiverd, maar ongelukkig 
gemengd met een geringe hoeveelheid klei. 

Men vindt goed j.«leii|ick in de aanlharsachtige 
zandlagen van Busiounes, indeLandes , tePyrimont-
Seyssel (Fninsch s|«orwegsiatioii nabij Genève), in 
het departement All ier , te L'hamelières en Cusset, 
in Auvergne, maar deze mijnen brengen niet iu 
overvloed voort. 

Meu noemt ktmstasphalt een nabootsing van as
phalt-mastik, die gevormd wordt door een mengsel 
van witte kalksteen eu stollen, die geen aardhars 
bevatten. Deze nijverheid heeft zich zeer ontwikkeld 
eu geeft geer slechte uitkomsten. In het kunst-
asphalt wonlt de natuurlijke asplialtsteen vervangen 
door eeuige zellslundigbeid van geringen prijs, zoo 
als, bijvoorlieeld, afval van groeven, stof van ma-
cadamwegen, overblijfselen van leien, enz.; men 
maakt deze slnlfen, die zich overal bevinden, fijnen 
klontert ze aaneen met eenige hars of' teer of een voort
brengsel der gasfabrieken. Men verkrijgt alzoo iets, 
dat op natuurlijk asphalt gelijkt, maar het is duide
lijk , dat het judeupek deze mengsels niet innig kan 
doordringen, gelijk bet in 't natuurlijk asphalt doet 
bij de kalkachtige deelen, die reeds meer of min 
doortrokken zijn van harsdampen. 

Het kunstasphtilt is dus niet homogeen of gelijk
slachtig genoog, het splijt, woidt schubbig en gaat i 
eindelijk geheel aan stukken, liet kan evenwel dien- j 
sten bewijzen, als men het kan beschermen tegen 
de uitwerkingen van de lucht, van bet water, van 
aanhoudend verkeer. De ambtenaren hebben het 
kmistasphalt vuruaiitien uit hun bestekken. 

Het i u we asphall kan gebruikt worden, hetzij iu 
den ruwen staat, hetzij iu den staat van smeltbaar 
asphalt. Wanneer het asphalt-erts verhit wonl t , 
verliest het zijn samiinhaug en vervalt tol stof, maar 
als men dit slof weder verhit, worden de korrels 
weder aaneen gelijmd en gesoldeenl, als meu het 

poeder samenperst. Op dit lieginsel rust. het stelsel, 
dat men te Parijs ziet aanwenden voor de wegen 
van saamgejierst asphalt. 

De heer Malo deelt vele bijzonderheden mede om
trent de vervaanliging van deze wegen, die zich 
meer en meer verbreidt, omtrent hun onderbond, 
hunne beschadigingen, hunne herstellingen; hij 
spreekt ook over dc trottoirs van saamgeperst asphalt, 
die hij slechts bestemd acht voor de rijkste wijken 
tier groote steden en over de straatsteenen van 
saamgeperst asphalt. 

De vooideelen van tlit asphalt zijn zeer aanzienlijk ; 
liet voornaamste beslaat, hierin, dat het vollediger 
dan de gewone straalsleenen de betrekking tusschen 
den Imdem en de dampkringslucht afbreekt; »de 
gewone straatsteen, daarentegen, die van zandsteen 
door zijne [«reusiteit en voegen, andere harde steenen 
alleen door hun voegen, onderhouden een gestadige 
gemeenschap tusschen deze twee streken. A l dc 
onreinheden der oppervlakte, die opgelost wordt door 
de uitwendige vochtigheid, wonlen ook door haar 
naar den ondergrond gevoerd; als daarna de zon 
schijnt, verdampt dit bedorven vocht gedeeltelijk en 
voert weder tie gassen in de lucht, daar beneden 
verwekt; dit is een kwaad, sinds lang erkend en 
onbetwist, maar waartegen men geen geneesmiddel 
kende." 

De heer Malo oonleelt, dat, zoo de voordelen 
der wegen van saamgeperst asphalt voortaan uitge
maakt zijn, men ertoe geraken kan dat gebrek, 
althans voor een groot deel, te verhelpen. Men 
kan geen beslissende meening gronden op de geheel 
exceptioiieelc beschadigingen, die zich te Parijs heli-
ben voorgedaan in de winters van 187H en 1870, 
en aan geheel toevallige oorzaken te wijlen zijn. 

»Het wantrouwen der ingenieurs, dat hierdoor is 
toegenomen," zegt de beer Mulo, »verwondert ons 
volstrekt niet; de asphaltnijverheid heeft in haren 
bundel rechtszaken te wijzen op gevallen van schaam-
teliKis winstbejag, die, al zijn zij ook veertig jaren 
oud, toch zwaar drukken op haar verleden." 

Het asphalt heeft vervalschingen van allerlei aan! on
dergaan, en heeft daarom ook zijn vaste plaats nog 
niet ingenomen naast de andere bouwstotïen. Kr is 
tegenwoordig een terugwerking in tie openbare meening 
ten voordeeJe van het asphalt. Het ware goed, dat 
men nu al zijn beddingen en zijn bereiding bestu
deerde, om het geheim vau het smelten gemakkelijker 
te ontdekken. De zeer degelijke arlieid van den heer 
Malo is een eerste schrede op die baan. 

(Le Temps). A . V. 

Vervolg der Kerichten en Mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

Een zeer talrijk geselschap, bestaande uit leden 
van verscheidene Engelsche en bui ten land se he ge
meentebesturen , was dezer dagen te Aylesbury hijeen, 
om getuige te zijn van de wijze, waarop de Xativc 
Guano Company aldaar de fecalien der bevolking 
omzet in eene vlot verhandelbare meststof. De be
doelde bewerking bestaat eenvoudig in het doen be
zinken der organische stenen uit het rioolwater. Dc 
vloeistof wordt vooraf reukloos gemaakt door haar 
te doen stroomen over een mengsel van klei en 
boutskool; vervolgens wonll zij in groote hakken 
behandeld met ruwe zwavelzure aluinaanle, die alle 
onreinheden bezinken doet. Het afvloeiende water 
is zóó zuiver, dat viscb er welig in tiert; terwijl 
het achtergeblevene bezinksel, gedroogd zijnde, eene 
poudrstte oplevert, welke door de Engelsche land
bouwers met / 42 jier ton betaald wonlt. 

— In de rioolquaestie te München heeft de Ge-
meenteraad aldaar in zijne zitting van 21 dezer de 
volgende besluiten genomen: 

1e. Een voorstel om eeue beslissing op bet ont
werp van den Engelscben ingenieur Gordon, gegrond 
op het spoelstelsel, voorloopig ann te houden, wenl 
verworpen. 

2e. Een voorstel om aan dat ontwerp goedkeu
ring te verleenen, werd insgelijks afgestemd. 

Naar aanleiding daarvan werd alsnu voorgesteld . 
in de tpiaestie over »het wegsjioelen van privaat-
sloffen naar en door huis- en hemel water-riolen" 
vooralsnog niets te beslissen, maar de zaak ter 
nadere behandeling aan te houden. Dit werd ver
worpen. 

Daarop werd in omvraag gebracht een voorstel 
om de bovengenoemde wegspoeling toe te laten. Dit 
voorstel onderging hetzelfde lot als het vorige. 

Daarentegen werd een voorstel van den heer Run-
part aangenomen, om 1o. met uitzondering van 
verdunde urine, geen fecalien in de nieuwe riolen 
toe te laten; 2o. ze in de oude rioien slechts voor 
zoover toe te laten als de gebruikers een bepaald 
recht daarop hebben. 

Dit liesluit is gegrond op de overweging, dut ge
heel versche urine door vermenging met water ten 
eenemale ons,- bat lel ijk wordt, omdat zij dan een 
uitwerpsel in opgelosten toestand is en zich met 
water laat vernietigen tot onherkenbaarheid toe, het
geen met faeces niet het geval is ; deze drijven altoos 
boven. 

Voorts is in het besluit ook geen sprake van urine 
die rends met faeces vermengd is geweest, zooals 
bijv. wanneer zij afkomstig is uit afvoerpijpen van 
beerputten enz. De bedoeling is : zuivere urine uit 
de publieke urinoirs, enz. Ook moet zij verochkun-
pen nlloojieii en niet in gisting zijn overgegaan. 

B I N N E N L A N D . 
' s - G r a v e n h a g e De Staatscourant bevat de sa

menstelling der commissie, op voordrachtder Minister 
van Waterstaat, Handel cn Nijverheid en van Buiten-
laiidsche Zaken, door Z. M . benoemd tot bevordering 
der belangen van de Nederlandse he inzenders op de 
tentoonstelling van zuivel en vee, welke in October 
e. k. te Londen zal gehouden worden. In die com
missie worden benoemd: tot eere-voorzitter: C. M . 
E. G. graaf van By landt, onze buitengewone gezant 
eu gevolmachtigd Minister te Londen: tot lid en 
voorzitter: J . M . May , consul-generaal te Londen; 
tut secretaris II. S. J . Maas, vice-consul te Londen; 
tot leden; lonl Iteay, D. van Crave), M . vnn Thai, 
II. J , Gerritsen, allen te Londen; 0 . J. M . Jong

kind! Coninck te Wageningen; L . Broekema te 
Wageningen; C. J . v. tl. Ondermen len te Wassenaar; 
.Iht'. L . v. Bevma thoe Kingiua te Lemmer: J . 
Zijp Kzn. te Abbekerk; Jules v. Hasselt te Kamper
veen; H . de Veer te Amstenlam; J . C. Boeke te 
Qroningen; l l . T. Pasros te Heerenveen; Mr. J . H . 
van slooten te rum werd; Mr. J. II. Gersten te 
Hoogeveen; Mr. C. J . Sickesz tc Lochem; Baron 
d'Aumnle van Hardenbrnek ie Driebergen; J . Bree-
baart Kz. te Winke l ; J . de Jong te Abbekerk; 
Ph. v . d . Breggen te Waddlnkiveen; P . F . L . Wal 
deck te Loosduinen: J . H . Snijder te Middelburg; 
J . van den Burg te Breda: F. l l . Corten tc Mccrs-
sen; tot plaatsvervangende leden: P. Dijksterhuis te 
Giijpskerk ; Mr. E. Jongsmu te Leeuwarden ; P. Walina 
le Ojien huizen ; Mr. L . Oldenhuis Gratama te Assen ; 
Jhr. Mr. 0. 0). Junius van Hemerl toDedemsvsart; 
A . P. Slicher van Bath te Aal ten: .1 de Beaufort 
te Woudenberg; W. sluis te Beemster; II. F . Bultman 
te Haarlemmermeer: J . Laning te Rottenlam; .1. 
Harrewijn te Zwamnieidain: ,1. M . Kakebeeke te 
Goes; Armand Sassen te Breda. 

' s - G r a v e n h a g e . Namens de kerkvoogden der 
Ned. Herv. Kerk is uan het Gemeentebestuur ten 
behoeve van hel gemeentemuseum ten geschenke ge
geven het glaswerk, afkomstig van de veranderde 
ramen in de Groote of St. Jaeobskerk alhier. 

— Victor de Stuere deelt in de Kunstbode het vol
gende mede uit Leiden: 

Den '.Men Juni j l . bi*steiddede bouwcommissie der 
Evang. Luthei-schc Gemeente de znogenaamde restau
ratie van hun kerkgeUmvv voor f tïNHII aan. Voor
gelicht door hun inuehiti-el", den heer P . G. Lancel, 
liesloten zij 72 strekkende meter fraai eikenhouten 
bescholwetk voor f te vcrkonjienunn een Haagsch 
koopman , die er twee weken later /' I 400 van maakte! 
Dit bescholwetk , dat uit de X VIhl uwdagleekeinle, 
was voorzien van pilasters waart usschen bogen waren , 
en van een lijn geprofileerd hoolilgestel met goed 
gsbeeldhouwde koppen. De heeren waren inch aan 
mie oudheid" gehecht, want zij conditioneerden . dat 
zij één dier kop|ien »a|s gedachtenis" in de Consi
storiekamer mochten bewaren! Waartoe was die ver
nieling noodig? Zeker niet om dit schoon beschot 
door beter wagenschot te vervangen, maar om de 
eene of andere geestelooze en smakelooze restauratie 
»in den geest van den tijd" te verrichten. 

Het vandalisme dier kerkvoogden, en de onkunde 
waarmede zij hun kerkgebouw bedierven en hun kas 
Ix-uudeclilcn , mogen verschootiing vinden in den ne-
derigeii maat.sc huppel ij ken stand dier heeren. en de 
geringere ontwikkeling welke iu dien stand wordt 
aangetroffen. 

Doch wat te zeggen van het volgende feit? 
Mij is verzekerd, dat eerlang aau IIoogluimiraden 

van Rijnland zal voorgesteld wonlen om te verkoojien 
den geheelen schoorsteen in de kamer van den dijk
graaf, eti twee fraaie portretten (man en vrouw; uit 
het begin der XVHde eeuw (1030), welke vóór 
luenschengelietigeiiis het uitnemend schoone gebouw 
van Rijnland versierden. Aanbiedingen worden niet 
alleen afgewacht maar zelfs uitgelokt, envoor/ '2500 
wil men de genoemde kunstvoorwerpen vorschurhoren ! 

Wat daarvan te denken? De |Mirtretten — zoo 
heet lu-t — hebben op Hijulninl geen betrekking, 
.luister ware bet te zeggen, dat men geen voldoende 
nasporingen heeft gedaan om te weten welke be
trekking de afgebeelde [icrsoneii tot het eeuwenoude, 
deftige waterschap heblien gehad. De waarschijnlijk
heid is , dat zulk een betrekking bestaat, want het 
is bezwaarlijk aan Ie nemen dat deze portretten zon
der aanleiding in let gebouw van Rijnland zijn komen 
vallen. 

In allen gevalle geldt de/e verdediging niet voor 
den si-boorsteen. Deze vertoont de beeltenis van Graaf 
Wil lem, den Roomsch-Koning, den vorst die uan 
Rijnland zijn eerste privilegie gaf. 

Doch hoe dit zy , moet men het niet betreuren, 
als een hoogheemraadschap, alom bekend als |„-t 
deftigste en een der oudsten van Nederland, ertoe 
komt, om de kunstvoorwerpen, welke het van de 
voorvaderen heeft overgeërfd , en die liet ongeschonden 
aau het nageslacht moest overdoen. tegelde temaken 
en den hreedon weg op le zenden, die, over het 
laud Israel heen, ten slotte naar het buitenhuid leidt. 

A m s t e r d a m . In de op Donderdag l l . gehouden 
vergadering der Hollandsche gasfabriek (dir. C. De 
Bruyn \ Zn.) is het dividend bepaald op 10 pet. 
Omtrent de hangende «aak tusschen deze gemeente 
eu tie fabriek kan alleen worden medegedeeld tlat de 
intrekking der gunning weder opgeheven i s , en dat 
de onderhandelingen nog steeds voortduren. 

— Den 20sten dezer maand had de algemeene 
vergadering plaats van aandeelhouders der Amster-
damscho Kanaalmaatschappij; zij werd onder voor
zitterschap van den heer S. W. Josephus Jitta ge
houden en het lb-gee rings voois tel met 418 van de 
454 uitgebrachte stemmen aangenomen. 

De voorafgaande discussion leverden weinig belang
rijks op. Voldoende aan de lastgeving, hein op de 
vergadering van aandeelhouders vau jl. Dinsdag ver
strekt, deelde Mr. Mout haan mede, dat de toen ver
gaderden met genoegen dit voorstel der Regeering 
hadden ontvangen, en hoewel sommigen 't wel wat 
duister vonden, er zich hij zouden neerleggen Ook 
drong hij er met ernst op aan, dat de plans tier 
directie, regelende de biste wijze om de door de 
Regeering uit te keeren som ten bate tier aandeel
houders |e besteden, met zootlauigen spoed mochten 
worden ingediend en vastgesteld, dal zij iu werking 
kunnen treden zoodia de overeenkomst met tie Re
geering door de Stalen Generaal tot wet zal zyn 
verheven. 

De voorzitter, en ook Jhr. Mr. .1. W. II. Rutgen 
van Rozenburg lichtten het meer duistere in het 
voorstel nader toe, terwijl de directie na eenige re
en duplieken de belofte anegde, dat hare verdere 
plans tot reorganisatie nl ontbinding bijtijds zouden 
worden geconcipieerd en ter visie gelegd. 

— Zooals re.-ds vroeger In-richt werd, is voor dc 
ten toonstelling te Mell«iurue eene Regeeriiigscomuiis-
sie benoemd en / 2 0 . 0 1 1 0 uitgetrokken op de Staats-
begroeting. Zij zal op lo . October van dit jaar ge
opend worden. 
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 3) Juli 1S80. 

Het laatst»; schip met inzendingen is een puur we
ken geleden van Amsterdam vei (tokken. 

L r zijn ruim 80 Nederlandsche inzendd-s, met ver 
over de tOtl inzendingen. 

|)e koninklijke fabriek van -toom- en andetv werk
tuigen te Amsierdiim, directeur .1. M . van der Made. 
zond een fraai en keurig afgewerkt compound-stonm-
mai'liiue in van 8 paardekracht, die hestetnd is om 
op de tentoonstelling te werken; mistellen van alfni-
ten en geschut en eeue fraaie collectie photogra-
phiecn van de grootste iu de fabriek vervaardigde 
werken. 

De lituia Jonker en Zoon, le Amsterdam, eene 
vernuftig uitgedachte vouwmacbine. die op de Pa
rijsche tentoonstelling zeer deaaiidaeht trok, en eene 
machine om tlessclion te ki l l keil. 

Verder lies taan de voornaamste inzendingen — wij 
kunnen ze niet alle opnoemen — uit bier, jenever, 
likeuren enz. lie firma Wijnmal Eockink bad voor 
ban- étalage en inzending u l W n ieetN .Ml kisten 
iii>HÜg, Onze vooiuaaiu-te firma's iu dil vak. Het 
Lootsje, Stibfie. Van Zuylekom Levert, Dc Kuy-
pH*r, llenkes, Van Hulken X- Weiland en Itluiiken-
heym Sc Nolet zijn inzenders. Tabak en sigaren 
door Kcynvaan, hleckinann en andere gunstig be
kende namen. Ilaerselman te Deventer, koek en 
boter. (Jlaswerk door Houw te Doidnvht. I'i 
ven van geschilderd bontwerk iu nabootsing door 
Van dei- Huig en lal van anderen, zoo ook verf
waren. 

De zinkwerken van K. W . Ilmal zullen met de 
keurige inzend ingen vun holdout eu Maisoii Neme 
veel lot opluistering onzer afdeeling bijdragen en niet 
minder hunne r I- zoo dikwijls U-kronndc producten. 
Voute en Hoer zonden tuinzaden eu coniferen in. 
Alleen Holsboer le Arnhem zond physiscbe en andere 
instrumenten i n , zoo nok It. J . H . Dosch ie (ïoriiichetu 
ecu verbamliauiji. 

Op enkele lollelijke uitzonderingen n a , wenl in 
L imburg , Nounl-BruUinl eu vooral in Zeeland weinig 
medewet king ondervonden. Swinkels le Helmond 
zond garens, T. Hegout te Maast richt spijkers en 
Li-win te 's-Bosch capsules in. De fabrikanten van 
damast , | iel len , geweven guederen , enz zonden even
min in als die in de noordelijke gewesti'n. Alleen 
de lirma Ledeboer en Zu. te Tilburg zal waardiglijk 
met hare gunstig bekende lakens enz. optreden. 
Treurig is bel gesteld mei onze papierfabrieken eu 
met die vau verduurzaamde levensmiddelen en onze 
zoo lieroeuide tapijllabriekeii : alleen wal deze laalsie 
betrelt, zoudt de lirma Vau l.eer te Amersfoort iu. 

\ lagge- en zcildockluhrikunten werden tevergeefs 
tot inzending aangesp MJIII, en dit niettegenstaande 
er groote behoefte aau dit fabiikaat le Melbourne 
bestaal. Veltman te Aiiislenlaui zond dekens in. 
Vau goud- en zilverwerk niets dan niet nagekomen 
beloften, zelfs niet nadat reeds de plaatsruimte nas 
aangevraagd. 

De kunst daarentegen zal waardiglijk worden ver
tegenwoordigd. .Mej. Tliéróso Schwartze, mej. V. d. 
Sande Ilakbuvzeti, mevr. Kildcrs-Van Husse, de beer 
en mevr. Mesdag, Taaiiman, Westerwoiidt, Schul-
man, Henkes, Van Essen, Warner , Veder, enz., 
zonden hunne stukken in. De Q nel fin us.se In Nd te 
Amsterdam zond twee busten, door haren directeur 
Colinet vervaardigd, zoo ook Grevenstuk, onze calli-
griuif. De Erven Loosjes, Leenderiz en Ëkevier 
zullen onze ty|Kigraphie vertegenwoordigen. Ook de 
Maatschappij ter bevordering van Nijverheid en de 
Aliisterdaiiisrhe Alubachtsscliool gaven teeken vau 
leven. 

Heeft de Commissie dus wel eenige reden tot 
tevredenheid, zij zal bet, dunkt ons. moeten I»*-
t lemeu, dat niettegenstaande de vele moeite, die 
zij zich geheel lielangloos gal", zoo velen achter
bleven. Het is waar, de in/eiulers moesten zich de 
kosten van verzending gelimisten, doch ook slechts 
alleen deze; de o(«dit'ring voor onze groote indus-
trieele inrichtingen was dus uiel groot. 

Wel-is-waar volgen de tentooiistelliiigen iu Kuropa 
elkander te snel up, maar bier gold bet eeu land, 
totmitoe vreemd aan deze lieweging, eu waar 
zich de gelegenheid zal o]<doen, om nieuwe déhou-
chés te schepjien, nieuwe handelsbetrekking, n aau 
te kiioo|>eii en nieuwe voortbrengselen en grondstoffen 
te loeren kennen. 

Het schijnt wel, dat vele iudiistriivleu weerhouden 
wenlen door de treurige ervaringen, bij vroegere 
tentoonstellingen opgedaan, zooals onjuiste beoonlee-
lingen en visual belooningen, onvoldoende en smake-
IWe inrichting der afdeeling eu slordige ti-riig/en 
ding en beschadiging van de tentoongestelde voor
wenen. 

Van harte IUI|H>II wij, dat deze tentoonstelling meer 
vruchten eu minder teleurstellingen zal opleveren. 
De Cotnillissie zuud slechts één geaccrediteerd agent 
derwaarts, bekend met ile .Melboiimsche toestanden, 
teneinde daar de Mangcn der inzenders te licliar-
tigen. Onze consul-generaal te Melbourne, Joiikh. 
Ploos van Amstel , is tevens lid der algemeene Ten
toonstellingscommissie, ook vau zijn ijver verwachten 
wij veel. Over eene le tab ijke Commissie zal althans 
ditmaal niet te klagen vallen. II".• 

M i d d e l b u r g . De Gemeenternad beeft besloten 
de concessionalissen der gasfabriek, de hei-ren Wul-
terbeek , Van Itaggeu en Co. voor de overgave op 
1 Januari 1*81 van hunne fabriek, met terreinen, 
gebouwen, inaehiiiorion, bui/eiileiiliiigen. lantaarns 
enz. aan te biedei ne som van ƒ 71,000. Verder 
is besloten, dat voor bet geval de concessionarissen 
dit l»>d binnen vip'dagen niet mochten aannemen, 
alsdan aan deu heer I'. A . van der Made, civiel-
ingenieur te Amsterdam, het ontwerpen van plans 
enz. voor de te slichten gusiubriek op te dragen en 
hein te belasten met bet bonden van toezicht op 
alles wat moet dienen om do gemeente op I Juli 
1 HSU van gas te voorzien. tegen eene ln loon ing 
van ƒ 8500. 

Arnhem. Commissarissen van de Ariibeinscbe 
tramweg.niaalM happij hehU-n zich gewend tot dei: 
Minister van waterstaat om concessie voor een stoom
tramweg van liet eindpunt der lijn op Velp lot 
Weien, 

Advertentiën. 
I E M A N D , prartisch en theoretisch bekend met het 

opmaken van plans eu begronlingon zoowel als met 
de uitvoering van BURGERLIJKE- , WATER
BOUWKUNDIGE-, RIJS-, AARDE- en alle 
daar Ie iu verhand slaande W E R K E N , t Ie 
bekend zijnde met Z E E W E R I N G E N , zoekt eene 
betrekkit als: 

OPZICHTER, of als UITVOERDER 
van een Iielangrijk werk: ook is hij niet ongenegen 
ah werkend deelgenoot in een /vannemers-
zaak te treden. 

De beste getuigschriften van bekwaamheid en dienst 
kunnen worden overgelegd. 

Aanbiedingen worden Ingewacht onder letter Z. M. 
aan het bureau van lie Opmerker. 

G E S L E C H T E V K S T I N l i i i l t O N 1)KX 
V E N L O . 

Dr. O N T V A N G E R MV.W REGISTRATIE i f D0-
M K I N K N te VBSLO zal op Wrudag den 'Jl 
Augustus 18811, des voormiddiigs 10 uur. in bet 
café Bilie Dort van Clove", in de Yleesrlistiant te 

Ven la, ten overstaan van den aldaar resideeren-
den Notaris J A N S E N , overgaan tot ik* openbare 
veiling vau : 

7 Kavels geslechten Vestinggrond te 
Venlo, samen groot 27.92aren. ge
legen buiten de voormalige Keulsehe 
poort aan den weg van Venlo naar 
Kaldenkirchen. 

lü/nii i lci- geschikt voor (touwtern-in. 
De te veilen terreinen zijn door in iniueipalen eu 

kielspitten aangeduid en in den ('ambigus breeder 
omschreven. De aanwijzing iu loco zal plaats hebben 
op Maandag den 23 Augustus 1880, s namiddags 
V uur, te beginnen bij kavel | . pe Catalogus, be
vallende de voorwaarden, poreeeMie-ohnjviiig, iu-
zetsommen en teekening, is voor '25 cent vei krijg-
i'.i.u , len kantore vau bovengenoemd on On I vanger en 
tegen vooruit M a l i n g van dien prijs door tusschen-
knuist vau elk ontvanger der Registratie en Domeinen. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore 
van genoemden Ontvanger te Venlo. 

A m s t e r c l a n i s c h e 

h a ii a a I in a a I s v Ii a |> p ij. 
Aanbesteding. 

Op Zaturdaij 7 Augustus 1880 , des middags ten 
12 uur, zal van wege de Directie der Anistenluui-
sclie Kanaalmaatschappij, ouder nadere goedkeuring, 
aan bef lliircuu van de Ainsterdaiusche Kanaalmaat• 
schappij, Keizeisgracht 0'j3 te Amstenlam, worden 
aanbesteed: 

1". Het verrigten van baggerwerk in de 
Zijkanalen A c Beverwijk.. D (Nauerna) 
en I (Oostzaan). 

2". Het onder profiel brengen en onder
houden van een vak Kanaaldijk in 
het voormalig Westelijk IJ en een 
deel van de Voorzaan, behoorende 
tot de bedijking van Folder VII. 

De aailliesteililig geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens jjjj 15 eu "21 van de bestekken. 

De bestekken liggen Ier lezing aau het Technisch 
llureaii van de Kanaalmaatschappij te Amsterdam eu 
aau het Secliebnrean te Velsen. 

Zij zijn voorts aan het Technisch Bureau te Am
sterdam en te Velsen op franco aanvraag te be
komen , tegen overmaking van 50 reut per bestek. 

Inlicht ingen wonlen gegeven door den Eerstuati-
wezenden Ingenieur, Keizersgracht 633, te Amster
dam, cn den Sectie-Ingenieur te Velsen. 

Amsterdam, 19 Julij 1880. 
De Directie voornoemd, 

J I T T A , 
President. 

M. F. DE MONC1IV, 
Secretaris. 

GAS-ZUIVERING 
door het gebruik van ijzcr-nxydc, geleveiil door de 
Gas l'urifieation and Ghcmicnl (,'". Limited London. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en Oost-Indië 

W. Hoven en Zoon, //otterdam, 
bij wien bijzonderheden eu prijsopguven verkrijg-
baur zijn. 

Üe COMMISSIE voor de Gemeentelijke Gasfabriek 
te Arnhem is voornemens, op Donderdag 
den 12en Augustus 1880. des namiddags 

teu één ure, len bare kantore aau de Gasfabriek 
aantebesteden: 

Het leveren en stollen van een gego
ten ijzeren GASHOUDERKUIP van 
32.40 Mr. middellijn en 7.U7 Mr. 
diep. met GASHOUDER. 

volgens bestek, dal na 20 Julij a. s., op franco 
aanvrage, legen betaling van ƒ 1. aau de Gasfa
briek is te bekomen. 

Aanwijzing iu loco zal geschieden op Donderdag 
den ,Vn Augustus, des namiddags ten oen nn*. 

l l ÏÏtMievrMÏKB. le ArnliraT 
IHtt*. Z i l t *'•-<>•! « I r d n l l l t - t u u r W j i t r r -

pos -1 M-t i u in rut 4 i i . 
IH?)). l l i io^-t i - o m l i T M C h f i d l i i i ; too i \ \ ;\-

lei|iie>- en r t o c l . i n e c t - t i i s l i u i n c i i e , . 
Voorts: BA HO- en T H E R M O M E T E R S , all tiet. 

van K I J K E R S , RHIEK B A L A N S E N , enz. enz. 

LOUIS GOFFIN & C,E. 
R U K D A H Ï O I M l i l . 

L U I K . 
Eigenaars cn i.\ | i l , , i taiil , . | i van I I A I i l l S T E E N - rn 

vun K E I J E . N t i l l o E V E N . 

l i l u \ i i AIMJIII i 
van 5 tot 500 lichten 

»0—:tO "/„ betparing. 
Pros|iectussen gratis en franco. 

A G E N T E N G E V R A A G D . 
Chnrl t»M G . J. P ie te r i ie i i , 

Vertegen woonl iger voor Nederland. 
AMSTERDAM. Qrimbürgwai 7. 

U T D E H A M ) T E K O O P 

Villas en Bouwgronden, 
te S C H E V E M X U E N , 

ter grootte van ongeveer 26,000 centiaren. 

Ten gevolge liquidatie verlangt de eigenaar van 
Isiveivreiioeinile terreinen en gebouwde villa's deze 
in koop over te doen. De zivr gunstige ligging bij 
stoomtram en kanaal maken deze terreinen voor be
bouwing zeer geschikt, ook voor den aanleg van 
l'abriekeii, terwijl de Villa's zeer goede routen af
werpen voor M c g g i n g van kapitaal zijn aan te 
bevelen. Koopprijs zeer aannemelijk. 

Information met franco brieven, srhetsteekenin-
gen en verdere inlichtingen bij den Architect A N 
D R E J. II. V A N D E N B R I N K , Bunkastraat N " . 5, 
te 's-llage. 

M O Z A Ï E K -

A R K E T V L O E R E N 
en verglaasde gefigureerde Te

gels, voor Muren en Decoratie. 
D E L I N T & O . , Haringvliet 7, Rotterdam. 

lil I.ILkMjUUlL > A 
Wijnstraat Rotterdam. 

R O B E Y Sc COUP'S V E R T I C A L E STOOM
MACHINES met . .f zonder S T O O M K E T E L . 
•tends voorradig. 

Wij gin nndeeren deze, als zijnde de M i e in hunne 
somt , tegen com urreenmde prijzen. 
Geïllustreerde prijscourant wordt op uaueramj 

tiinjezimden, 

I Ü A O Ó Y C V V A N L I M B U R G H . 
U g a ü H van Ziiilra- en lalrlli.ralt-i.Tiii'vMi 

in K I J N I ' K U I S S E N , 
Handelaar, in Duitschen en Belgischen Steen, 

S t r a a t k o i j u n , P o r t l a n d - C e m e n t , 

KALK, B i m i S S Ï K K N , VUURVASTS STEKKEN, Bil 
.\ieuwrhurrn .V.ryi/i- *,.*>, It ol I e i ilu in. 

-A.l(Br«ïiiioeii Depot 
DER 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 

OTH«. TE I KlViMI S. litWklIIJk. 
Z l I . V K I t K X M K D A I I . I . K 

VlIERELDTENTOONSTELLING 1878 PARIJS. 
Tei-kenitigeii en Prijscourant zijn te bevragen bij 

J. I. S A N D , Wijnhaven 70 Rotterdam, alwaar ook 
verkrijgbaar: Verschillende soorten van gnodknupo 
T E G E L S en TROTTOIRS T E E N E N (genre 

H. & J. SUYVER. 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

<f> HoUandtvhe Tuin, 
Bikkerstraat 20 en 22. te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S van tlh bgknd t lyr^n 
t'ii r o p a r a t i e n aan l.-slaaml.. K K T K I . S wonkni in 
di'l i kortst imvfl l jkf i l tijil pilevenl wi nitKev.K'i i i . 

Mozaik Tegels voor MIHTCII 
UI K E U K E N , W I N K E L S , V'ESTIIIUI.ES, CIIHIII-
IHIIiS. W A I I A N I I A ' S , . - i i / . . , alaiinnli' I IEKLKKIIINII 
van MUREN, TEI IKLS voor I I IAIKMIIAKKKN ra 
PANEELWERK n s . 

I i t - l i i i t r i n l A ^ i ' i i l s i l i a | > v a n Maw & (". 
vuur Nede r l and cn desze l f s K o l o n i ë n 

Gr. J. OOR, 
F i r m a A N T . D E W I I j I ) , 

Stlierinmilirrslinrrh S". Ii'2 en iujjerstraat ,Y". 

R O T T E R D A M . 
56. 

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 

I>EÏ TRAVERS, 
! f t b e r i R t ' b ' g" A H E N T E N .oor im 

n r l u o p van ASPHALT in brooden «iji, aaiigertwt' 

F O L K E R S & C». te Amsterdam, 
door wie ook lol bel leggen van vloeren iiiliclitinpni worilun vcrstreki cn ordara , i i >• , 
land «angmomen op gaujke norwaarden ui» mm ,|„ Fabriek. IMt, v, v N - , :) , t„ Z„»\Zdn>» 

De Directeur W. P. WALSH. _ _ : " e Directeur w. P. W A L S H 

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 l K 
tusschen Velsen en IJmuiden. 

< ; « M ' < l [ ï o U « ' i i e < l l>ij I s . O i i i i i l . l i j l . I - — 1 1 • ï ( v i m « l e n I O r<i | >i. i n I.. i- 1 * 7 7 . 

Hoofddépót: te Amsterdam over het Paleis voor Volksvlijt, Falckstraat No 49. 
Bekroond le Mm he m mei MUnloma len Graad. 

A l T K U I L O K S K M , H00DK, IIKLK, BLAUWE, H.VHIKIIt V1JWK en OUI.IZK KLEIIHKXHOUUENDK MET.SEI,STKE.\EX. zoomede 
PltÜFIIiSTEENEN in alle jreweuselite l'IIOKIEI.EX, zuuiils steeds min diverse gehouwen voor versiering ilnor ons geleverd worden, l 'AH-
K E T V L O E K E X , enz. 

Vervaardigt aUe artikelen welke Lij den bouw vun Huizen. Kerken enz. gewoonlijk vnn steen worden aangewend, in K l ' . X ' S T -
/ . t ^ l l u l l i l eu ook in IMIII'i l - A M ) - C I . T l i : \ I 

Uroothandel iu le qualiteit l'OIITLAXU-CEMEXT merk . S T E U N " vim ToKi'frai, U K A W I T » & (•". te Sletlin; K M I I I I T , H K V A S S Sruaiia's enz. 
i . . . . . . B — J . ,),.„ i|0,.,. S N I J D E R S V A S B E F F E N . 

, 1 1 . II. BELTMAN. 
w ile Heeren Hums. E K . 
> > , T. V A N OER H A C K & C". 

I lilii-1,1ii uk te beko 
, - l l0Sll l 

Deventer 
Dortlreclit 
Ariil ieiu 

te Groningen Lij den l i n y K . S W I T T E I I S . 
Nijioefeii ,, . , J . v.vs- M E E E . 
Rotterdam » de B e e n » v. n. B E R G & W I U . E I I I I A N D . 

üedrukt bjj O. W . vau der Wiel & O . te Arnhem. 

Vijftiende Jaargang. N ' . 32. Zaterdag 7 Augustus 1880. 

D E O P M E R K E R . 
"WEEKBLAD 

V O O R ï 

A R C H I T E C T E N , I N G B N I B Ü R 8 , 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 . 
Het Weekblad verschijnt des Zaterdags. 

Het .bunuenieut bedraagt voor het kisssmlttS /IM per • nsnnwilsnii e l 
wel brj TouruitbfUdiug SM gulden per jaar. 
uitbcstelliiig 15 cent. 

Af/ouderlijke umnmcni l»ij voor-

AUe stekken en adver tent i ën te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentiën uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Advertentiën van 1—5 regel* ƒ 1 . — , daarboven 20 cent voor sftsn regel 
pluUniiiiite en 10 rent voor een bi-wgsDouiincr. Adverteutiun Voor ket bui
tenland 2ó cent per regel. 

DK W K T E N S C H A P E N H A R E V R U C H T E N ' . 
De negentiende eeuw kenmerkt zich door hare 

bedrijvigheid. De eene inaat-srhapj>elijke toestand heelt 
zich nug niet volkomen ontwikkeld, ol iveds dringt 
zich weder een andere aau on/e/.orgeu up, eu eischt 
nn zijne beurt gewijzigd, vei-heterd uf aangevuld te 
wonlen. 

Wanneer men aan den tegenwoordige tijdgeest de 
juiste beteekenis geeft, namelijk van mildheid en 
voortvarendheid, dan is die geest, bijsonder op we
tenschap! M*I ijk gebied, inderdaad liberaal. De inenscb 
wil in elk opzicht vooruit; vooruit iu arbeidskracht, 
vooruit iu wetenschap — alzoo in werken en weten OP 
den, door een geheim genie, door een geheimzinnige 
niacbt aangewezen weg van algemeene ontwikkeling 
en welvaart. Langs de uiterste grenzen, zoowel al-
in het centrum van ons werktooneel, dat wij we
reld noemen, overal ontmoet, men een |N>rsoonlijk 
en gemeenschappelijk streven naar het beten en 
schooncre. Lublink Weddik zegt: 
„Dit •chitten-ii oti/ar eeuw, decs ongetemde vaart. 
Waar ile oobejierktc tneiiKb ziju reuzenwerken liouwilc, 
Waar ieder nieuw gcaiitcltt weer nieuwe uuuilren bseii. 

Nu en dan geelt dit onweerstaanbaar streven iu 
zulke krasse vormen blijken van zijn bestaan, dat 
bet den passieven inensch met zijne slanfsche uieenin-
•reu en vei-sleten gewoonten doet ujisc brik keu en 
duizelig maakt. 

En toch, ook zij wier oog geen toekomst ziet, 
en die, uit schijnbaar onbeweeglijke gemakzucht, 
aan bet heden den stemjud geven van voldaanheid 
en blijvende rust , nok zij geven nu en dan onwille
keurig afdoende blijken, dat de pnictische uitkomst 
van ons weteuschapjielijk en vrijzinnig streven toch 
vruchten afwierp voor hunne Icvenslielaiigen en ge
noegens. Ook /i j reizen liever met de stoomboot dan 
de trekschuit en stap|»eii bij voorkeur den spoorwa
gen i n , wanneer er te kiezen valt tusschen dit snelle 
middel van vervoer en het langzamere eu minder 
geregelde. 

/ ie t gij de bron, daar ginds tusschen de heuve-
• '<;. eu die haar aanzijn dankt aan de verdichte 
en verzamelde dampen van den atmossènr* Maar 
zie dan ook hoe diezelfde bron, na eerst ivne beek 
gevormd te hebben, later eene rivier wonl t , die de 
oevers besproeit en haar weldadigen invloed doel 
gevoelen, om zich teu slotte te vereenigen met den 
«umetelijken oceaan, wier water weder in deu damp
kring wordt opgenomen, waardoor nieuwe bronnen 
worden gevormd eu nieuwe weldaden verspreid. 

Indien in de verte eene vergelijking mogelijk kan 
zijn, dan is bet bovenstaande slechts een flauw 
beeld van deu gang der weleuscbup cn zeggen vv.j 
met L . van den llroek: 

Maar tonproDg i* niet klciu, maar heme Itch eu verbeven; 
Door eigeu kraelit geslerkl, door eigen drift gedreven, 
HSttvVl Blijgeuil en nut glue id diwr ouverdonf ksM vuur, 
IH I nagejaiiiiik' doel, de vrucht vnti heet natuur." 

Evenals de geheime bron in de verwijderde lieuve-
lenrij de voedster ix van de snelvbetende rivier, 
die op haar stroomgebied aan de aangrenzende velden 
hare vruchtbare eigenschappen geeft , zoo ook deelt 
«Ie wetenschap, wier oorsprong even geheim is en 
verheven, als de inensch zelf, die haar met zich 
voerde, ban' weldadige vruchten mede aan alles, 
wat haar ontmoet. 

Moeten w i j , bij liet gemis van de noodige kennis 
om het geheimzin n ige der schepping* krach teu te 
ontsluieren, berusten iu bet oubegrij|N-lijke i,||oe" 
van den oorsprong der wetenschap, dit echter weten 
wij , dat de ontwikkeling van hare veelzijdige levens-
kmeht ligt in het veranderlijke der stouelijke we
reld, die ons overal omringt. 

De wetenschap steunt geheel-eu-al op de denkknieht 
van het menschel ijk wezen, en de vruchten van die 
weteiLscli:ip|H'lijke denkkracht komen dun eerst mulei 
ons bereik, wanneer zij iu prncUsche toepassing 
wonlt gcbiiicht met de eigeuschap|»eii der stof en 
hare vormen. Willen wij tuis de wetenschap iu haur 
geestelijk wezen denken, buiten praclische betrek
king tot dc stoffelijke weivld , dan valt ons al SfMMfig 
daarvan de onlit^staanbaarheid in het oog, wijl eene 
uplossing van het natuurlijk tveicn der weteiiscluip 
iu dien zin strijdig is met de Natuur zelve, die haar 
v>chiep. 

Ons ijverigst («ogen en ons diepste deuken zouden 
ons dan ertoe brengen om in te stemmen met de 
bewering der Spanjaarden: 

KI todo es nada." (Alles is niets.) 

De Natuur zelve is stof, en alleen als zoodanig is 
zij ui hare werking bereikbaar voor onze zinnen 
eu voor onze denkkracht. 

Over het wezen der stof iu 't algemeen hebben 
leeds de oudste denkers hunne lueeiiingeugeuit, eu 
zij zochten de vraag naar den positieven grondslag 
van de veniliderlijkheid der stof le beantwoorden, 
door één uf meer der waargenomen stuffen, al» wa
ter, vuur, lucht enz., als de bron van alle uuduie 
verschijnselen uan le nemen. 

i ' l . i tn, Ai is i . i ie les , Descartes eu andereu hadden 
hieromtrent seer uitlnnueude, dikwijls zelfs tegen
strijdige lueeuiiigen. 

Eeuwenlang bleef de vraag onbeantwoord: vofhet 
wezen der stof werd be|»aald door den vorm, dan 
wel door tie ontwikkeling der stof uil tien vorm. Na 
Newton , den grondlegger der nieuwere natuurkundige 
sterrenkunde, getioortig uit het Engelsche graafschap 
Lincoln, berustte men wel in de onilivllwinrhoid der 
atomen van de stof; doch deze geleenle kou even
min als Kant , mede een uitstekend wijsgeer, zoon 
van een zadelmaker uit Kmiigslierg en die ruim SD 
jaar naar Newton leefde, het wezen der stof zelve 
verklaren; wel hare cigcuschup|>c!i, als cohesie , ad-
hesie enz. 

Volgens Schelling en l l egc l , beiden natuurkundi
gen, werkende omstreeks het liegiii dezer eeuw, is 
de stof voortgekomen uit eene spanning van betrek* 
kehjk geestelijke krachten, zoodal geest eu stof 
eigenlijk één zijn en zij alleen verschillen in de vormen, 
ouder welke zij zich aan ons voordoen. »l lelijk het 
weten," zegt Schell ing, "geenszins dood i s , maar 
door wrijving vaa denkbeelden onophoudelijk schept 
en VOOetnchrijdt, zoo is ook de Natuur geen leven
loos gebod, maar ontwikkelt zich eveneens door de 
ovverpoeede werking der elkander kruisende natuur
krachten. Er is iu de natuur," , zoo vervolgt h i j , 
ueen streven tot uitzetten en inkrimiieii , en u i l de 
wi*lcrzijdsche spinning ontstaat de stof." 

Spinoza nam ook iu geest eu stof één zelfde 
zelfstandigheid aan met onbeperkte denkktuebt en 
eigen schappelijke uitgebreidheid, eu trok uit die ver
onderstelling de nadere beschouwing, dal alle geeste
lijke en stoffelijke verschijnselen, toestanden ziju van 
deze denkkracht en uitgebreidheid. Hooien wij weder 
wat Van den llroek hiervan zegt: 

„Wij /ijn uw tempel biimeu, verheven wctcnuhamKMi 
Ku goddelijke kssst, die op de denkkracht zweeft, 
Aaii-clinuwt met dieji uiitzai: de mnu)reu der natuur!" 
De hoofdfactoren, waarmede de wetenschap in 

hare toepassing op de stof voornamelijk te maken 
heeft, zijn de Sural eu de kracht der stof; en wijl 
de inensch, als kind der Natuur zelve, in zijne om
geving daarvan een schitterenden overvloed aantreft, 
waaruit ons beperkt gevoel allicht genegen is deu 
indruk van vcrsjailing op te vangen , tloor minach
ting van het kleine, zou men wel mogen aannemen 
dat <le natuurkunde de oorspronkelijke grondslag van 
alle wetenschappen Ls. 

De beek, waarvan wij hierboven spraken, is in 
de rij der wetenscbap|M'ii dtr onmisbare , nooit genoeg 
te wnnrdeereo • Wiskunde". Is het de kennis der 
natuur voornamelijk, die hare strenge eischen stelt 
aau de vatbaarheid van ons gemoed , bet is de wis
kunde, de becijferaar van de uatuiirki acliten sn de 
ontdekker van bare wetten, die ons verstand Ln be
weging brengt en zijn wetenschap]iflijken aanleg
den ruimen en schooiien werkkring aanwijst. De 
rijke schallen, die verborgen liggen in den donkereu 
schoot der aai'tte eu de puurlcu op den bodem der 
zee, die liedckt zijn voor het gewoon iiieuschelijk oog 
door bet zilte vocht, zij wonlen door deu glans vau 
de wetenschap herkend en door baar ijver bereikt, 
eu aarde en zet; bezwijken eu otteren hare schatten. 

Doven lucht eu wolken, ver boven de stof der 
aarde richt zich de onderzoekende blik van den alles 
bespiedenden, alles vermogenden weteuschappelijken 
inensch, dringt verder nog door tot in de afgele-
geuste, schuilhoeken vun het onbegrensd I leclal en 
berekent vanuit de donkere en wentelende aarde, 
met bijna onmisbare zekerheid, den vorm en de loop
baan van elk dei' tallooze fonkelende sterren, die den 
hemel verlichten. 

„O .Newton! groote uida, zoo lioog waart gij ge*Ugeu, 
*> IJ Ntcldrt liwcu li ll it m oj) de ongemeten wegen, 
Kn mat daar elke star, eu dringt nog dieper door, 
Totdel uw geest zicb. in de uiiciutliglieid verloor." 

zingt Van deu Hrook. 
Ook Kepler, Sauuderson, Wallis eu anderen be

wezen der natuurkundige wetenschap belangrijke 
diensten , vooral eeiMgenoemde tloor zijne drie wetten 
omtrent de elliptische loopbaan der planeten eu wel
ker bekendheid voor Newton de grondslag was, 
waarop deze zijne slei renkundige berekeningen bouwde. 
De vorderingen der natuurkundige wetenschap wer
den opmerkelijk gesteund door het gebruik van den 
verrekijker. Met elke verbetering aan dit instrument 
breidde zich de natuurkennis uit, en door onderzoe
kingen op dit gebied ontdekte men vele onbekende 
eigenschapen en vormen in dat groote onbefjiwnsde 
Heelal der Natuur, waar duizenden van jaieu en bi l -
lioeneu mijlen ons den weg wijzen tot de regeling 
van zijn bestaan. De tijd eu dess afstanden be-
teekenen minder in de beweging van het zonne
stelsel, dan wij ons wel kunnen voorstellen. 

Voor de muggen, die dartelen in den dampkring, 
duurt ons leven eeuwen lang, vergeleken bij den 
duur vau haar bestaan, en toch is misschien eeu 
muggen leeftijd eeu eeuwige ouderdom in verge
lijking met dien van het bekende ocveraas, In de 
natuur is niets te groot en niets te klein, is niets 
te lang eu ook niets te kort. llij de snelheid van 
den bliksem, tlie in eene seconde 400,000 kilometer 
doorloopt, schijnt tie sneltrein stil te staan. 

Er ziju snelheden en afstanden in de onbegrensde 
hemelruimte, voor welke de gegevens ontbreken 

om se uit te drukken. En toch, laten wij tevreden 
zijn niet bet gunstig cn bemoedigend succes, dat de 
inspanning van den wetenschap]iclijken inensch tot 
dusverre verkregen beeft tloor het onderzoek in de diep
ste eu geheimzinnige ruimten van den onbegiensden 
hemel, vaiiwaar"*ïnillioencn sterren in den inensch 
tie wonderbaarste!! eu verbevensteii indruk teweegbren
gen , en voor welken indruk zelfs de ruwste inborst 
niet onverschillig kan blijven. 

(Wordt vervolgd.) 

s m O R W K I i LEIDEN' W O E R D E N . 
Den Olsten Juli had in he tlokaal 'Aomerzarg, le 

Leiden, de jaarlijksche algemeene vergadering van 
aaiuleellioudei-s der S|»oorwegmiiatsc|ia|ipij Leiden — 
Woerden plaats. Daarin wenl door het liestiuir dier 
Maatschappij aan de aandeelhouders verslag uitge
bracht over het 5de, den busten April 11. geëindigde 
boekjaar. 

Evenals ten vorigeu jare beginnende met hetgeen 
nog te vernielden valt nopens tie constructie vuil den 
weg met zijn kunstwerken eu gebouwen, kun het 
(•estuiir hierbij inededeeleu, dat het nieuwe stations
gebouw te Leiden, door de Hollandselie I.l/eten-
S|nMirweginaat-schappij ter uitoefening van tien ge-
meeti.sebapjadijki-n dienst gebouwd , in bet begin der 
maand Mei 1 NXlj voor dien dienst gereedkwam, en 
deu l l t len dier maand ook dnor ons werd betrokken. 

De vraag, wat ter zake van bet geuieiMis"liap|H>lijk 
gebruik van het station Leiden door ons aan de 
Hollandselie IJzeren-Spoor wegn matse happij verschul
digd is , blijft nog steeds in statu qua. Noch over 
hel tijdvak, loopende van tie opening van ons ver
keer op 15 October 1S7S tot uit. Apri l 1879 , noch 
over bet boekjaar IS7U/S0, wenlen door genoemde 
Maatschappij tot dusverre eenige kosten te dier zake 
aan ons in rekening gebracht. Dit gaf aanleiding 
dat wij den keer Mr. A . Philips verzochten ons 
mede te deelen. of bet naar zijn gevoelen wenschelijk 
zou zijn, bij den tegen woonligen stand van zaken, 
a.oi de HoUutidschc Uzercu-S|riH)r wegmaat schappij 
eSBjSntfl te viugen vnn de kosten vau exploitatie van 
genoemd station, teneinde tot eene verrekening 
daarvan te kunnen geraken, dan wel of het meer 
geraden zon zijn onz.erzijde niets tedoen, of althans 
af te wachten, dat het punt der kosten van con
structie voor de wijzigingen van het station geregeld zij. 

tlelijk uit ons verslag over het vorige boekjaar 
bleek, bleef teu aanzien van het stationsgebouw te 
Allen geen andere weg over dan bet af te breken, 
en vervolgens met de noodige voorzieningen weder 
op W. trokken. Dat werk werd opgedragen .Tanden 
aannemer 1*. Verbrugge te Waddinksveeu, en den 
Isten December IK7U in behoorlijken staat, met 

nog eeu jaar onderhoud ten zijnen laste , Opgeleverd, 
Wegens onderhoudswerken van den weg met kunst

werken en gebouwen werd overigens ten laste van 
constructie gebracht een gezamenlijk bedrag van 
f l l i . H ' J - J . l l D / j , overeenkomstig de eerste alinea van 
art. 4 van het exploitatiecontract met de Nederland
sche Rijirjioorwegmaatschappij. Later zullen hierbij 
nog onderscheidene andere posten moeten komen, 
zoo krachtens evengemelde beetling wegens onder
houd , dat binnen de gestelde termijnen zou bobben 
moeten geschieden, wanneer het niet iu het belang 
der werken ware ge-acht dit nog uit te stellen , als 
volgens laatste termijnen aan aannemers van opge
leverde werken, wegens garantie van rails, uitbrei
ding van sporen eu bestrating te Leiden, het aan
hangige geiling met deu aannemer Vlasuian, enz. 

Voor de vergrootiiig van bei inaatsrhapiM'lijk kapi
taal met ƒ 600,000, waartoe ten vorigeu jare be
sloten wenl , BOhrBSf niemand i u , zoodal dit geheele 
bedrag volgens tie bekende overeenkomst genomen 
werd door de Nederlandsche 11IJIIS|KMII vvegiuiuitscliappij. 
Van de ƒ 3,000,000, waaruit het kapitaal onzer 
Maatschappij thans U-siaal, waren op uit. Apr i l 
1HHÜ in bel geheel uitgegeven ƒ 3,5(1(1,087.04. 

De ontvangsten der Exploitatie bedmegeti in het 
afgeloopen boekjaar in totaal ƒ 11*2,072.28'/,, en 
de uitgaven, met inbegrip vau de vergoeding wegens 
rollend materieel, in het geheel ƒ 7:t, i 15.71 , zoodat 
de exptoitalierekeniiig, namens onze Muatschappij 
nu gezien en aceoord bevonden door den heer De 
Ikiides, als daartoe ten vorigen jare door de alge
meene vergadering van aandeelhouders aangewezen , 
een overschot aanbiedt van f 38,050.57 ' / , . 

Tot de ontvangsten behooren ƒ 7U,750.54 ' / 1 voor 
bet vervoer van 157,135 reizigers met bagage, 

ƒ 28,837.32 ' / , voor dat van 25,433 tons goederen 
en vee in tonneimiuut herleid, en ƒ 3,484.41 ' / i aan 
buitengewone inkomsten. Om tot bet tloor tie HIJIISJHKH-
wogiuiiatschappij gewaarborgde bedrag van ƒ I 85)040 
te komen, mout gemeld saldo wonlen aangevuld met 
ƒ 1*0,383.42%, waartoe iu de eerste plaats moet 
•trekken bet overschot van de subsidie tier gemeente 
Luiden, dut met de inmiddels daarvan gemaakte 
renten ƒ 5 1 , 3 7 3 . 3 4 bedraagt. De dan nog ontbre
kende ƒ 45,010.00'/i heeft de IlijiisjKiorwegiiiaat-
scbappij , ingevolge exploilatie-coiilrait, renteloos VOOT 
le schieten, op rekening van toekomstige overwin
sten von den weg. 

Het saldo der exploitatie-rekening, aldus tot het 
minimum van ƒ 1 3 5 , 0 4 0 aangevuld, cn wijders vcr-
ineet denl met bet ten vorigeu jare in kas gehouden 
saldo van ƒ 24.79, en met ingekomen vergoeding 
voor overschrijving van aaudeelen ad ƒ 12 .75 , makende 
alzoo te zamen = ƒ 135,077.54 

was te verminderen met: 
Honorarium voor toezicht op de 

exploitatierekening, patent van 
uitdeeling en eeltige kleine on
kosten ƒ 2,1211.12 

Interest wegens ver
vroegde stortingdoor de 
Nederl Rijnspoorweg-
maatschappij op hure 
9950 aandeelen, 2de 
uitgifte overeenkomstig 
de viMirwaanlen . » 39,402. 

Interest aan de Ne
derlandsche Rijns|MMjr-
wegmaat schajipij ko
mende in loopende re
kening 10,381.91 \> 51,913.03 

(levende eene netto ontvangst van ƒ 83,104.51 
Ingevolge machtiging tier vergadering van com

missarissen wenl hiervan eeue voorloopige uitdeeling 
gedaan op: 

2550 aandeelen lste uitgifte ii /"M.32% , /^S,478.75, 
9951) aandeelen 2de uitgifte N . R. S. a ƒ 1.44, 
/ I 1,328, totaal / 22,800.75. 

Van bet bedrag, dat daarna alsdan voor uitdee
ling nog beschikbaar blijft, zijnde ƒ 0 0 , 3 5 7 . 7 0 , 
stellen wij voor thans venier uit le deelen ; 

Aan houders van aandeelen der eerste uitgifte 

r*.w„ 
aau liniiders van aandeelen der tweede uitgifte f3.71 
en aan houders vau aaudeelen, waarmede later 

het maatschappelijk kapitaal wenl vergroot, ƒ 4 . 1 1 1 / , 
I>er aandeel, 

In de algemeene vergadering van den 28en Juni 
1879 wenlen de heeren J . P. de Bonles, Mr. II. 
A ue•-hull eu Mr . J . J . Uytwerf Sturliug benoemd 
als Commissie tot regeling van eenige punten , voort
vloeiende uit de omstandigheid, dat de werken, 
welke, ingevolge art. 1 van het continet, met de 
Neder lam 1ST he Rijnspoorvvegmaatschap|iij dadelijk be
hoorden Ie worden aangelegd of tijdelijk worden 
uitgesteld, en waarvoor in dit geval volgens art. 1 
bij tie Nei Ier land sc he Rij ns'morwegmaatsc happij het 
daarvoor eventueel noodige kapitaal zou moeten ge
stort, worden, dienden te wonlen overgebracht tot 
de bij art. 11 vermelde categorie van werken, be
hoorende tot laten; uitbreiding en verbetering, en 
waartoe de Nederlandsche Hijiis|N)orwegmaatst:happij 
bet kapitaal zal hebben te leveren onder genot van 
5 pCt. 

Aan dit besluit is door dc Commissie nog geen 
gevolg gegeven. De reden hiervan ligt daarin, dat 
de aanleg van weg en werken nog niet kan geacht 
Worden iu zijn gansclien omvang 0' zijn voltooid , 
cn bet toch beter werd geacht die voltooiing af te 
wachten, alvorens door de Commissie aangemeld be
sluit uitvoering wenl gegeven. Het bestOOf heeft daarom 
de eer aan de Vergadering voor te stellet) te beslui
ten . de voornoemde Commissie te houden voor diligent. 

Naar den bestaanden rooster is de beurt van al
treden als commissaris ditmaal aan den beer A. I ' . 
Zaalberg, die echter herkiesbaar is. 

Nadat dit verslag was uitgebracht, wenlen de 
volgende besluiten genomen : de balans over 1879'80 
goed te keuren: liet dividend tt' hejialen overeen
komstig bet voorstel vau het bestuur; deu heer J . 
1'. de Hordes aan le wijzen om toezicht te houden 
op het onderhoud van den weg c. n. en tot het 
nazien der exploitatie-reken ing over 1880 /81 , op 
denzelfdeii voet als over 1879/80; de vorenbedoelde 
commissie, ImslSSIslll uit de heeren De Hordes, 
Anieshoir en 1'yt.veiT Sterl ing, le houden voor di l i 
gent ; den heer A . I'. Zaalberg uls commissaris te 
herkiezen. 

W E D S T R IJ D 
VOOR M 

UITVOEHINO V A N D E C O R A T I E V E REELD1RHJW-
W E I t K E N A A N H E T R I J K S M U S E U M T E 

A M S T E R D A M . 
uDe architect der Rijksniuseiungebouwen te Am-

sterduni, daartoe gemachtigd door den Minister vun 
lliiiiiouluudsche Zaken, ti[>eut een weslstrijd voor de 
uitvoering van decoratieve lieeldliouvvwerken aau het 
in aanbouw zijnde Rijksmuseum. De uit te voeren 
beeldhouwwerken liestaan i n : 

a. Eene fries in verheven beeldwerk luven deu 
doorril in tien voorgevel, 

h. Zes beelden. 
c. Zes bekroningen voor ingangen. 
•De fries ie verdeeld i n drie vakken: het middelste 

zal voorstellen Nederland als een gekroonde vrouw, 
die, terzijde gestaan door de Schoonheid, de Waar
heid , de Wijsheid en de I(echtvaardigheid , de Neder-
landuche kunstenaars huldigt. De kunstenaars vol-
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men vier groepen, waarvan Je eer tie vertegen woon ligt 
de kunst van Karei dc Groote tot Floris V , de 
tweede liet tijdperk der 13e tot dc 15e eeuw, de derde 
dat der 10e en 17e eeuw, de vierde dc 18e eeuw. 
Deze voorstelling wordt geflankeerd door uifereeleii 
met allegorische ligurcn, bezig met de uitoefening 
der beeldende kunsten. 

oDe zes beelden zullen voorstellen: de Kunst, de 
Historie, dc Bouwkunst, de Beeldhouwkunst, de 
Schilderkunst en de Graveerkunst. 

»De zes bekroningen zullen ieder bestaan in één 
of meer figuren, die een kartel houden, aanduidende 
den ingang naar de verschillende gedeelten van het 
Museum. 

«De Kunstbode, die vele bijzonderheden omtrent 
een en ander, ook de voorwaarden van den wed
strijd, mededeelt, banend tevens ecu schets van het 
middelgedeelte van den voorgevel, waarvoor deze 
werken bestemd zi jn, geteekend door den heer Cuy
pers , zoodat men kan zien, wat het leidend denk
beeld van den architect is bij het ontwerpen van 
deu wedstrijd. 

• II«'i is nu ami onze kunstenaars om te maken 
dat deze oproeping geen vctgeefsche zal zijn , en te 
toonen, dat zij instaat zijn en genegen aan de 
vaderlamlsche kunst een waardig verblijf tc helpen 
schenken." 

Tot zoover de Amsterdamse/ie Courant. 
Wij ontleenen aan de Deutsche Dauzeitung de 

mededeeling, dat de redactie door een schrijven van 
den architect P. J . II. Cuypers te Amsterdam 
wenl mtgenoodigd, van bovenvermelde prijsuiischiij-
ving aan de Duitsche beeldhouwers kennis te geven. 
Blijkens de mededeeling, voorkomende iu het week
blad van '21 Jul i II. pag. 314 , wordt de mededin
ging niet aangeraden en woordelijk lezen wij daarin 
het volgende: 

«Wij twijfelen er niet aan of de prijsuitsrhrijviiig 
»is welgemeend, d. w. z. zonder nevengedachte, 
ernaar kunnen niet nalaten de Duitsche hceldhoii-
swers ernstig voor de mededinging te waarschu-
• wen aan eene prijsvraag, die hun arlieid en kosten 
•veroorzaakt, zonder zelfs de kansen van eene loterij 
laan te bieden. W i l de Nederlandsche Kegccring 
»voor de oplossing vau de prijsvraag over de kracht 

• van een grooteren kring van kunstenaars beschik* 
• ken , zoo komt het noodzakelijk voor dat zij zich 
•aan de gewone voorwaarden vau een wedstrijd 
• bindt, dut wil -eggen, dat zij het uitzicht op de 
• uitvoering van den arbeid Opent, een aantal prij-
• zeu Ircsrhikbaar stelt voor de beste der ingezonden 
•antwoonlen , of wel de mededinging Openstel, lus-
•schen een lio|>erkt aantal kunstenaars tegen een 
Bvoonif te bepalen honorarium. In beide gevallen 
•dient echter vooraf bepaald te wonlen, welke per-
•souen met de beoordeeling lielasl zullen wonlen." 

Uit bet bovenstaande straalt weinig vertrouwen 
door. Was de schrijver liekend met de wijze, waarop 
de kunstzaken duor onze Kegccring iu de laatste 
jaren geregeld werden, dan zou er wellicht nog eeu 
enkel woord bij het bovenstaande gevoegd zijn ge
worden. 

D E H E R A L D I S C H E T E N T O O N S T E L L I N G . 
Op Maandag '2 Augustus IL, dengelioortedugder 

Koningin, daartoe met toestemming des Konings be
paald, wenl de tentoonstelling van voorwetten, be-
trekking hebbende op het Huis Otanje-Nassau en op 
de wapen- en zegelkunde, in de Gothische zaal iu 
het Noordeinile te ' s-G ra ven hage geopend , alleen iu 
tegenwourdigheiil van de leden der Commissie, de 
eerelcdeu, de eOtTCOpondenton die iu velschillende 
stellen het doel der tentoonstelling bevorderd heb
ben, en de genoodigde veislaggevers van eenige dag
bladen. 

De voorzitter der Commissie, baron Du Tour van 
Bellincbave, schetste in («ne rede de vvojiling der 
tentoonstelling, wees op de nauwe en eeuwenlange 
Intrekkingen van Nederland met het Huis van Nassau, 
stelde het nut van wapen- cn zegelkunde voor de 
beoefening der geschiedenis in 't l icht, en noodigde 
eindelijk de aanwezigen uit, zich door eigen aan
schouwing te overtuigen boe belangrijk de bier bij
eengebrachte verzameling was. 

De beer S i x , Minister van Binnenlandsche Zaken, 
beantwoordde kortelijk die rede, waarna men zich 
door dc beide zalen verspreidde, nadat vooraf het 
eerste stuk van den catalogus WILS rondgeileek!, dat 
ten sjioedigste door het tweede cu laatste zal gevolgd 
worden, hetwelk niet bij de opening gereed bad • 
kunnen komen. De koopers van het eei-ste stuk | 

Door het Departement van Waterstaat, Handel 

zullen gratis dat tweede gedeelte ontvangen op ver
toon van een bijgevoegden bon. 

De voorste en ruimste, zaal is voor het grootste 
gedeelte ingenomen door de voorwerpen betrekkelijk 
het Huis van Oranje: de muren zijn bezet met olie
verfportretten van de Oranjevorsten, tot en met 
Koning Willem III, terwijl men hen opnieuw in 
miniaturen terugvindt in eene lijst, eene onschatbare 
verzameling, die door Prins Alexander is ingezonden. 
De vitrines bevatten talrijke voorwerjieu die met de 
geschiedenis van Oranje in verband staan. medailles 
iu edele en onedele metalen en staatsstukken met dc 
groote middelecuwsche zegels, alsmede tal van adel-
diploma's, waaronder die van De Ruyter , Tromp, 
den hertog Van Rip|>oiila, enz., van bijzondere waarde 
voor den lief heblwr der vaderlandsche geschiedenis zijn. 
In die vitrines ziet men ook een liockilecl, ingezon
den door den burggraaf de Magny te Parijs, btvat-
tende de genealogie van het Huis van Nassau in het 
Fransch. Op zich zelf zou dit vau minder bctcckcnis 
zijn, want die genealogie is vele malen gedrukt, 
doch dit exemplaar is geheel op perkament geschre
ven in dc manier der prachtigste middel ecu wsche 
manuscripten, met gekleurde voorletters, randversie
ringen cu lusscheuornenienten , gereleveerd metgond, 
de verschillende alileelingen van elkander gescheiden 
door groen satijnen schutbladen. Dit is een der 
prachtigste stukken van de tentoonstelling. 

Op de talels slaat nabij een goeilgel ij kende buste 
vau Koningin Emma, in gips, een kistje met doosjes, 
dat Prins Fralerik ten geschenke heeft gekregen. 
Het is geheel \an auilicr of barnsteen vervaardigd, 
met daarop gegraveerde af In-eld ingen. Dit is een 
stuk van vele duizenden guldens waarde, wegens 
de moeite oui stukken barnsteen van die grootte eu 
gelijke kleur bijeen te brengen. 

De tweede zaal is bijna uitsluitend aan de wapen-
koude gewijd. Aan de muren volgt de eerie wapen -
teekeniiig de andere op; de tafels zijn beladen met 
wapenboeken en stauiboomen, kussens mei wapens, 
stoelen met wapens, wandelstokken met wapens — 
kortom de heraldicus kan hier zija hart ophalen. 
Hier loopt men gevaar wegens de vele boomen het 

h niet te zien, of anders gezegd, wegens den 
overvloed van heraldieke rariteiten zeer interessante 
dingen onopgemerkt voorhij te gaan. 

In slechts één opzicht is de tentoonstelling niet 
goed geslaagd. Het programma bevatte eene rubriek: 
heraldiek toegepast op de nijverheid; doch hiervan 
is -Ier l i i - weinig ol niet ingezonden Het oog onzer 
industrieelen is nog niet geopend voor die nieuwe 
mijn. Op de heraldieke ten toonst-l ling te Weenen 
had men handschoenen met wajnuis, doekspelden met 
wapens, meubelen van allcilei aard met wapens, en 
wanneer de industrie deze begon te vervaardigen, 
zou het zeker aau koopers niet oatbreken, terwijl 
dc vrijwillige bestellingen zouden komen, wanneer 
het eenmaal smaak wenl. De tentoonstelling zal nu 
voorbijgaan, zonder dat men er veel op dit gebied 
zal zien; doch laten fabrikanten en kunstenaars den 
wenk ter harte nemen, en hunne aandacht eens op 
dit gebied vestigen, waarschijnlijk zullen zij er wel 
bij varen. Doch onder eene conditie; dnt zij zich 
eerst voorbereiden door kennis te nemen van de goede 
modellen, en daarvoor moeten wij hen inzonderheid 
verwijzen naar de daartoe lietrekkelijke werken, die 
iu de laatste jaren in Duitschland uitgekomen zijn. 

Het getal inzenders bedraagt ongeveer 300. De 
Koning stond omtrent 4U0 stukken uil II.D. huis
archief af, waaronder bijv. de akte van 1S55, waarbij 
de Nassausche lauden tusschen Otto en Walram van 
Na--.ui verdeeld werden; de huwelijkscontracten vau 
Prins Willem I met zijne vier gemalinnen; en eene 
prachtige verzameling diploma's, door genootschappen 
eu besturen aan Z. M . Willem III veiverd. Ook de 
Prins van Oranje en Prins Fivderik deden belangrijke 
inzendingen. 

Berichten ea mededeelingen. 
B I N N E N L A N D 

's-Gravenhage. Er heeft zich eeue naamlooss 
vennootschap gevormd ouder den naam: Algemeene 
St oom-tramweg maat schuppij , en met een uiaat-
scbapjtelijk kapitaal van f 400,000, waarvan /'32U,OIJO 
ter publieke inschrijving wordt aangeboden. 

De Maatschappij heeft ten doel stoomtramwegen 
in Nederland aan te leggen en te exploiteeren. Zij 
vangt haar werkkring aan met de lijn 's-Graveu-
hage—Westland, welke loopen zal van de Loosduin-
sc be brug te 's-Gmveiiiiage, langs Loosduiuen naar 

Poeldijk. Hier splitst zich de lijn in twee gedeel
ten: het eene gaat van Poeldijk naar Naaldwijk, 
het andere over Monster naar 's-Giavesunde. De 
weg is in het geheel lang l ' . l kilometer. De aanleg 
geschiedt zooveel mogelijk op de bermen, langs de 
bestaande straat- en grintwegen en met geringe 
onteigening vun gronden eu gebouwen. 

De onderneming wordt bestuurd door den heer 
C. G . van der Meiden te, Amstenlam ; terwijl de 
heeren J. J . van Kerkwijk, lid van de Tweede 
Kamer; G . N . de Voogt, burgemeester van Loos-
duinen; J . Bikkers, notaris te Naaldwijk, cn Q. A . 
A . Middelburg, mgcnieur-werktiiigkundige b i jde l lo l -
landsche Spoorwegmiwtschappij, commissarissen zijn. 

Rotterdam. Volgens de .Xicuwe Hol tenia mschc 
Courant is het verslag van de Staatscommissie over 
den Rollerdaiuscheu WalOTWeg in het laatst der vorige 
week, door tiisscheiikomsi van den Minister van Wa
terstaat. aan den Koning ingediend. 

l iet Verslag eu aan groot deel van de kaarten en 
bijlagen zijn reeds afgedrukt, zondat de publiekma-
kiug spoedig kan woiden verwacht. 

Dordrecht. Door den beer A . Zalm, industri
eel alhier, is mm den Minister van Waterstaat enz. 
vergunning gevraagd tot hel in-werkiug-brengen van 
een stoomhuolilicUHl tusscboii Hot lei dam en Roermond. 

Ede. In de jongste Raadsveigadering alhier is 
mededeeling gedaan van een samenkomst van de 
gemeonleliesluien van Ede en Wageningen, waarin 
is gebleken. dal men Wageningen wenscht te ver
binden aan hel spoorwegnet dour het aanleggen 
vour rekening der gemeenten vau een stoomtramweg 
Ede Wageningen, die duor de Kijns|ioorwegiiiuut-
schappij zou geëxploiteerd wonlen. Met 7 tegen (! 
stemmen besloot de Raad aan Burgemeester en 
Wethouders van Wageningen te kennen te geven, 
dal de Raad in beginsel genegen is concessie te ver
leenen voor het gebruik van den o|x,-iibaren weg en 
de exploitatie van eeu stoomtramweg mei normale 
spoorbreedte van station Ede naai' Wageningen, 
onder nader te stellen voorwaarden, doch beswaar 
te moeten maken voor de gemeente om deel te 
nemen in de kosten van aanleg en exploitatie. 

Middelburg. De firma WoUerbeek, Van Bag-
gen & C o . , concessionaris van de gaslïibriek alhier, 
beefl het aanbod van tie gei arte, om de fabriek 
aan haar voor ƒ 7 4 0 0 0 over te geven, aangenomen; 
alzoo zal van to. Januari e. k. af die fabriek van 
gemeentewege wonlen geëxploiteerd. 

Meppel. Naai aanleiding van het adres van de 
hier bestaande Vereeniging van Scheepvaart en Han
del, beeft de Minister van Waterstaai doen onder
zoeken, in hoeverre aan de liezwaren der scheepvaart 
op het Zvvulschediep ware tegemoet te komen door 
opruiming der droogte tusschen de kribben, bewesten 
bet gat in den noordelijken dam. Volgens het 
gevoelen van de geraadpleegde wutorstaulsuiiihlena-

ten zou de uitbaggering van die ondiepte tot 1.00 
M . onder A . P. eu over eene breedte van 50 M . , 
geen nut opleveren, indien daarmede niet het opma
ken der dauwen gc|>aard gaat, omdat anders de 
verkregen diepte weder sjKiedig zal verdwijnen. Raai
de uitliaggeriiig eene vrij aanzienlijke uitgave zou 
vorderen, vindt de Minister, in afwachting eener 
beslissing omtrent de aan het Zwolschediep uit te 
voeren verbeteringen, geen vrijheid thans tot dat 
werk te liosluiton. 

— Ter voltooiing van de werkzaam hei Ion aan de 
groote zeesluis, te Zwartsluis, zal binnenkort wor
den aanbesteed het maken eeuer treebtervuruiige pa-
lenrij aan den ingang der voorhaven. De schepen 
hebben dan hij hevigeti wind eene goede gelegen
heid urn binnen tc komen, betgeen thans nog niet 
zonder gi-oote gevaren kan geschieden. 

Delfshaven. Donderdag weid aan de fabriek 
der Maatschappij De Maas ivroeger Christie, Nolet 
Sc De Knijper) alhier de dag herdacht, waarop vóór 
2*> jaren deze fabriek weid opgericht door den heer 
Duncan Christie. 

Was zij in den aanvang klein, door gestadige 
ontwikkeling heeft zij zich een eersten rung weten 
te veroveren op elk gebied van scheep- en werktui
gen bouw, zoodat de fabriek thans met de beste in 
het buitenland in elk opzicht mededingt. 

Aan genoemde fabriek werden heden de kielen 
gelegd van 2 ijzeren twee-mast schoeners, genaamd 
Antlries en Henrigue, voor rekening van de Nieu
we Al'rikaaiischo Handels-vennootschap te Rotterdam, 
ten dienste haier nederzettingen aan de Z . W . kust 
van Afrika. 

en Nijverheid is in de Staatscourant geplaatst het onderstaande O V E R Z I C H T van het vervoer op de 
S|sxirwegen over de maand Mei 1880. 
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Itci/igtirs 

Aantal. 

Bagage. 

Tuus. 
(1000 

kiloiir.) 

Beitel-
,̂ 1, r. -. 1 

Tuns. 
(1000 
ki|,Vr.) 

,1, r, II 

Tuus. 
(1000 
kilunr. 

Itti/igcrx. 

Bolden. Galon. 

llatcl-
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OaUea. 

L U , ,1, I ' 1, 

Gnlilen. 

rijtiii.;, ti 

(Iul,!. II 

VlIUgslCU. 

Gulden 

Vun af 
1 Januari 

1880. 

Gulden. 

Vuu nf 
1 Jnuuari 

1879. 

Gulden 

Van af 
1 Januari 

1880. 

Gulden. 

Vnu uf 
1 Junuuri 

1679. 

Gulilru. 

MiuvUrbappij tot Exploitatie van 
Sl . . i ' - - • irwi : 

1 1 1 1 
MiuvUrbappij tot Exploitatie van 

Sl . . i ' - - • irwi : - - - - 753,048.825 3.765,028.745 3,193.6911.81 24.165 21.06 

. \ i 'li r! .:..!-• !n K ij ii spoor* Cg-lu Uil t-
nckaphij .•mt.K.'i Stil "7,1 30 250.002.3» 5,536.65 165,806.435 10.008.8» 6.437.- 2,131,700.53 2,094.976.05 63.74 64.53 

Spoorweg heiden Woerden , . . l.'VJM 10 n 7,406.755 89.32 1,426.08 421.9" - 43,089.535 42,127.925 8.03 7.74 

HoUaudschi lJier<'ii-S|KKjr»cgiiiaitt-
•BSUpptjl 

a. lijnen licwiitiai Amsterdam . . 
6. lijnen bi-'io-iiu Amsterdam . 

a o k i n 
HS.MI7 

- - = 
238,430.16 
88,001.13 

2.880.57 
1,251.415 

51213.815 
47,321.20s 

6.502.385 
2,003.76 

1,070.08 
906.495 

1242,181.72 
417,774.37 

1,168.790.735 
303,934975 

45.115 
16.07 

42.365 
15.26 

NederUiulftcbc Cc n Irani-Spoorweg -
jiiBatacliiappij 44,450 u 270 6.342 41,045.05 093.35 6,111.01 9,894.36 6,796.41 1,857.65 343,903.47 315.751.19 22.18 20.50 

Noord brahaotsch—DuiUche Spoor-
weguiaatfcbupjiij m,7mi H 211,1 50 6,475.84 188.87 23,327.48 624.20 864.- 161,818.97 1 III. III.-,..1115 11.45 7.86 

Grand Central Beige - 215,788.01 4.626.41 W I J K ' '.'.1 10,969.25 8,115.475 3,034,883.17 2,609,400.945 29.49 31.53 

Rluinincite Spour-tigoudcrni-iiiiiig: 
a. Nijmegen—Kleef 
t. Eeveasar- Kleef 

7,772 
2.D71 

4 
10 

2.KWI 
0,405 

4,120.-
2,313.— 

2 0 . -
107.-

3,160.-
5,180.— _ 90.— 

10 — 
29,780, 
28,960.— 

25,885.— 
32,380.-

7.30 
5.64 

6.27 
6.35 

- A I .-'JU'!' nu II,,ii.- Mecbeleu-
luraeesea 4H.IÖ0 N 12,046 14,340.67 187.50 13,011.81 «3.43 600.— 154,768.64 14.97 -

lankiimliifiiiirpn van Aanheslnlinjpn 
Maandag, S> (tig. 

Helder, te l l men, iu Tivoli; bet veria-teren van do 
forten Oost-en Westoever eu Dirks-Adinii-.ial. ou van .),. 
bllio aan de landzijde in de stelling vau Bolder. Ua.iun . 
ƒ302.000. 

Heege-jEwaluwe, te 11 uren. door den rent -[,.,• 
«lor domomgo.ileron van Z. K. II. Prins Krederik de, 
Nederlanden, voor bot rentambt Zwaluwe. ten herberg,, 
van Wed. II. Knoop: bot afbreken dor lieslaande eu hêt 
iu hare plaats bouwen eener nieuwe woning up tl,- hoev,. 
•a Hoerenhuis", onder Zwaluwe. 

V i i i - i o r d a n i , te 12 uren. door commissarissen di-r 
trekvaarten tusschen Piemei brug. Minden ou Naaiden 
ui Hot Vosje: hot gedeeltelijk vernieuwen vau de Paiie.' 
laaiishrng. gelegen over de Miiidervaart tusschen Pionier-
hrug on Minden. 

Ut-irxIJI. te \2 urou. door hot g tehestiiiir: hel 
op-de-diepte-brengi hot daarna gedurende vijfjaar 
op-.|o-ihepto-houdei, van do buitenhaven le Dollzijl. lui 
stollen vau dukdalven ou hot verrichten van eeuigeüiidere 
werkzaamheden aau de haven en havenwerken aldaar 
Bauiing ƒ 14ti.(H)0. 

EmtrlieOé, lo 12 uren, dour Gebr. Van Boek, iu Hot 
Fortuin: hot maken vau leno -tiM.uivorverij. kalandoi i | . 
weverij mei machinekamer en ketelhuis, np een terrein 
gelogen bij hunne spinnerij. 

l . r i i i i h i g e i i . te 1 uur. door burg. en weth.: het ma. 
kon van oen aardebaan en hot hepuineu van een jaagpail 
hijlaiigs do Au. tusschen do Oude en Nieuwe Su.teiiz.ijt 
en hot houwen van oen vast brugj i bet leggen van 
afwateriiigsbuizen iu en door hol jaagpad. 

Veendam. te ll men. door het gemeentel nvt uur : h.-
verbouwen van de solo HI I te I tOrgereompagiiio. 

IHii- . l . K . | 0 Inj; 
'n-Ha«rh, te U i l , uren. door bet miuisloiie van bin-

"«' r i 1- '-'^ aan hot gelmuw vau bot prov. bestuur: hel 
bon won va n Mhi-idingsmimr langs den tuin der 
Bijks-hoogore burgos bo.d „Willem II'' te Tilburg. Ita-ig fMDO. 

H e i n , te 12 uren. door den direct • der artillorie-
stajiel- en consti n. tioinaga/ijnoii: do levering van .'«HU) 
kt-, mevsmgdraad, dik O.U.lli M.. aOOO Kil . idem. dik 0.02H 
M.. latH) KG. id dik 0.0205 M. 

Arnlirm, te 1 uur. ton kantore van do gei utogas-
fabriek : bet ontgraven van eenige kaualkitiepijpe , 
van de daaruit getnikken dieiistbuizeii binnen Ainhom. 
met verder II.LII bij behoorende werkzaamheden en le-
venintien. 

Wlaaekerke, te 3 uren. door bet liest van den 
\\'dli-ui|-dilei. in het t ii-iu.-ontohuis: hel verhoogen van 
een gedeelte buiten berm; bot maken van rj j-beslag ou 
het venleibgen van den scliurr.mil aan dien polder. Aanw 
te 0 ureu. 

« u e n - ( l , i « , | | t u f . 
«- l iane, to 11 uien. IIINIC het ministerie vau watii-

staat enz.: het wogruiinon van «vu in do Nieuwe-Maas 
nabij don hoveni i .Ier Koningshaven te Hottenhui 
gezonken Rijnaak. 

W i l l i i o - i M i n l to 11 uren. door do ibieitio dor marine: 
bet bouwen van eeno zwctnitiriehling voor het otablLs-so-
ment WillemsiMml. Aanw. « eu 10 Aug.. te Kl uron. 

nsjoss., ie 1 uur, door burg. eu vv.-lh.: het leven n 
leggen van p. m. IWl M. iHitbuizon-h.N.fdri.M.I. waarbij 
eeuige vergaar- en vei landing-pullen, met de verder 
daarby voorkomende werken. Inl. bij deu gemeente-
ai vbitect -I. P. Ilogeudijk. 

Velw . lo 5 uien. in bot kollii huis van Ter Steeg: hot 
1 l i ' l tl VV.Kildilus lo Velp. Blij. mz. 10 Aug. LN 
den arcbiUet SI. K. Smit. te Dieren. J 

Hal-ward. bo .1. Ituikes: het bouweu r boeren* 
stelpbuiziiig op Woiuiebuieii te l'erw Ie. op de plaat. 
van de afgebrande huizing. Iul. bij deu nn. timmerman 
S. do Vries, te Parn-ga. Aanw. 1) Aug.. tc 10 uren. 

Ilondrrdar, i • \n_ 
Veenwauden. te 11 uien. in bot sUitiunskofliobuis He 

Itorspmng. bij Wed. A. .1. Wi|inenga : de ver ivving v.,t, 
hot houtilgel w van bot slat skol'liohuis BeOorsproie' 

Ar i t l i en i , te 1 uur. ton kantore van do geineentega-
lahnek : hel leveren en stellen vun wn gogoU-n-ii*.,-..» 
gashi.ii.lorkuip van :(2.4o M. mitldellij ;.()? M. .bo., 
mot gashouilor. 

niimekerke. te :1 uron. door het In-stuur van den 
Siphiap.il.lor. in het tremoentehuis: hel makeu van l f i 
IP rijsho-lag , voren van Ha M ptkms gtHHMW Vil-
vmi-dscho steen en 520 -tuks eiken peikoeiiiuleii. \anvv. 
te 11 uren. 

Vr i jdag , 13 fuss;. 
Kor-ele . te 10 uren. door het lavstuur dor wat'-rkee-

rmg van Kllevvi.iit-dijk-eii-Boiv'lo. in het g ntebuis' 
hot bersU-l. d.- ver uwiiig en het onderhoud van de 
aarde-, kram-, rijs- cu steonglooiingwerken. Aauw 'J 
Aug. (Herbesteding.) 

'»-Ha-oli, ie UU, ur.-n. 'looi In-i minis.,.,j,. van vv.i-
terstaat enz., aan het gebouw van bot pmv. l»-st het 
i ip-de-. hopt o- h rongen en -houden dor haven te MoeiiHik. 
Aauw. 11 Aug. Raining ƒ :,;:I5. 

X w a l l e . te 12 «reii, door het miiiistoiio van water
staat enz., aau het gebouw van bet pmv. hes! •; 
hot verrichten vau eenige kei bost rat ing aau de traverse 
van don grooten Rijksweg dooi Almeloo. Bauiing fm*i; 
So. hel voiiKhteii van klmkoibestratingen op do gr,.*.-
wegen m Dierijs,-!. Itmuiig /JIStHI; :t... het vei lichten 
van eenige keihesti-atiiig aan dó travers,, van don grooten 
Rijksweg door Siooiiwijk. Raming ƒ 4430. 

K u i l e i i h i i r g . te 12 uron. ten cuulbuize: het bouWM 
eener potreleuiuliergplaats hmt |,- Slutpoort op dc 
branderij. Aanw. 12 Aug. 

la tarsmg, i a i u » . 
Barse r , to 11 men. duor huig. .-n well,.; |„-t houwen 

van eene onderwijzciMwoiim» te Droiiwoiierveeii t hot 
leveren der materialen. Bdj. inz. Bi Aug.. vi'Wir II uren. 

Hellevaelftlnitt, te IM/, uren, duor de dinvteur dor 
marine: lo, bet maken van i zwemini i, hling: Sa. hot 

billende lei-bouds werken aan gel 

; voor de Open-

doen 
en ituiihtuigen op 's Rijks Werf aldaar" 

AMendein. te 12 oren. door dijkgraaf ou heemraden 
vau den Assend.-lver-Ziv.lijk. in liet Buis Ass huig: 
het onderhoud van gomolden zeedijk tot 1 Maart IWS1. 
Aauw. 12 Aug.. te 10 uren. 

l-trerlii. te 1 uur. door burg. eu weth.: bot verven 
dor lantarenpalen, branche* en lantaren 
ban- verlichting. 

'a-Hage. door bet gemeentebestuur: het leveren, stel
len eu onderhouden van een stoomwerktuig voor do rio
leering dor Hoeftade, aldaar. 

Maandag. IO Aug. 
Maori, lo U , uren. door burg. en weth.: do levvring 

van 51)00 K l i . grove laig. baaidkoleii. 2IMHH) Kt; .'tol' 
Rubrgniis. 8000 KG. cokes. lK.fHH) Kti. Eng. mai hinek.ueii. 

Amnterdam . le I'/, men. door de dinrtio der Rolt 
Uzeieii-sjKK.rwogmaats.Jiai.pij. in Bet Vosje: R-stek IU0: 
h.-t maken van 4 vv.uhtorswoun.gen van diijfstooii re-el-
werk mot daarbijbohiKnondo werken aau don si-Kirwog 
Amstenlam—Bottenlam ou Auisterdain-Zutfen; Restok 
l ' J , : idem van 7 vva. htoi-swoniiigou na-t daai 'hijhehoor le 
werken aau den sjKKirweg AlHstenlatn—Rotterdam en 
Amsterdam—Zutfen. 

Ulnaaaf . 13 A«g. 
Ilerdrei.it te 11 uren, in hot Mótel-lk-lh-vue: het 

verbeteren vail bet fort Do Ruyter, iu .lo positie van 
Willemstad, Aanw. 10 en 13 Aug.. telkens te 2 uren-
Burning / 3*5.000. 

Vartien. te 11 mvn, door 0. J.Knsiuk: hetgealeeludijk 
afbreken en wedenipboiiwen van zijn logement, lid. nu 
den opzichter II. A. Weellink, te \ordcn. Aanw. 10 cu 
17 Aug. 

VWrn«dac. I*t 
'•-Hage. t.- 11 ureu. door bet ministerie van water-

stuit enz.: het verrichten van hertellingen aan buiieng.'-
WOUe Winter- en stormschade, ontstaan aan de Bi jk-
iiviorwerkeii langs hot Koteldiep. Aanw. 13 Aug. R-i-
iiiiug ƒ5720. 

'•-Hage, te 12 uren, duor het ministerie vau water
snuit enz., ton dienste der Staatsspooi w\: lo, h.-t maken va" 
een god.vlte dor werken tiisstheu Veeneiidaa! en Blieiioii 
voor deu sjKKirweg Auiorsfooit—Nijmi-gen. Inl. bij den 
hoofdingenieur, te Arnhem en deu section.gciiicur, l«' 
Rlii-non. Aauw. U en 11 Aug., te 11 ureu. Raming 

ƒ 387,000 j 8o. het maken cu leveren vau wis&eU eukrui-
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singen op het goederenstation in de SUidsrietlanden te 
AinsU-rilam, ten hehiK-ve van den spiKirwog Niouw.iliep -
Amsterdam, lui. bij den eerstaanwezend Ingenieur Ie 
Amsterdam. 

Zwol l e , te 1 uur, door de un hitecteti W. en 1-. C. 
Ko.l i . in het na te noemen ( K-IV.S-I 1«7D: hel amoveeren 
der perceelen nos. 713. I8H0 eu 1881 en 187Uged.vltobjk. 
aan de Uselkade. en daarterplaatse bouwen vau een 
heerenhuis v.Kir Mr. Van Diggelen. 

'a-Hage. te 3 ureu. door den architect B. J. van deu 
Brink, iu het liefdegesticht St.-Joannes de Deo: het IMIU-
wen van een B. K. ziekenhuis. 

Uenderdag. II» Aug. 
I i i irdrc. I.i . le 11 uren, door den anhiteet II. W. 

Vetb. in K.Kiphan.h-l-on-Zeevaart: bet bouwen vau een 
woonhuis en toolx-hooren op een terrein, gelegen aan 
don Spniweg E. 644. 

l i rei lil te 2 uien. d.»r de maatschappij tot expl. van 
Slaalsspnii wegen, aau hot ceiitraalhiueau : bot maken van 
do grond-, kunst- en .vuige andere werken, ten behoeve 
vau de uitbreiding vau het stationsetnplacoinoiit Venloo. 
Iul. bij den sectiehigetiiour te Venloo. Aanw. 11 Aug. 

Haarlem, te 2 uren. door burg. en woth.: bot den UK-II 
van sliK.ten. maken van riolen, ophoogen en U-straten van 
wogen in hot Rozonprieel aldaar, lub 'uj don gen ito-
arebitect .1. K. van den Ar I. Aanw. 10 Aug., te 10uren. 

Vrijdag. SO Aug. 
Arnhem, lo 12 uren. door het ministerio van water

staat enz... aan hot gel w van hot prov. bestuur: ln. hot 
verrichten van ige vernieuwingen eu herstellingen aan 
do gehouwen, hehooi lo tot liet Rijksv over do bek 
te Kuilenburg. Aanw. 12 Aug. Raming ƒ640 : 2... het 
onder-pi-ollel-hreng u beislellen van d.-u rechter voor
weg en de heide veei's tin-pen, behoorende tot hetzelfde 
veer. Aauw. 12 Aug. Bauiing ƒ 1300. 

f. ren Ingen , lo 12 uren. diKir hot pmv. bestuur; het 
makon vau een kanaal Ier vei binding vau hot Boter- mot 
het Damsterdiep, ton noordoosten van do stad Groningen. 
Aauw. 12 Aug.. te 11 uren. 

Maaxnlel, door het B. K. parochiaal kerkbestuur: 
prijsopgaaf van ciiva 85.000 hanlgobramle. 170.1KHI onge
zochte on 200.IKKI basterd brikken, te leveren vdbrl Nov.; 
2o. tiiva 800 BL. Booriksche- en 200 HL. Luiksche kalk. 
100 III,. Iras, te leveren vóór Oct.; 3o. mets.-lwork |K-r 

AIÏ der fiindooruig van koor. 2 zijbouken en suknstie. 
Zaterdag, SI Aug. 

*-Ke«cli. te 10 uren. door burg. en weth.: hel makon 
van afsluitingen van 2 duikers iu den zuidelijken vesting
wal mot bijbeh.K.iendo werken. Inl. hij den ii.genieur-
advi-em B. van Husselt, te Amstenlam en bij don ge-
iii.-.nfanbito.t J. M. Nablie, te 's-Bos.li. Aanw. 13 Ang
le 11 uren. 

H..1 r.l te 12 uren. bij don gardiaan Biduia (V.KU 
het Sl -Antoiiiegastlmisl: lo hel maken vun oen ijzeren 
hek; 2o. het leven-li en stellen van een Escaiissijiische 
sliM-p en rollaag: 3o. het .I.M-U van iviiige timinerwerkeii; 
4o. bet verven van het geitouw van buiten, lid. hij den 
aivhitcct P.K-doihach. Aanw.-10 Aug.. te 11 men. 

Illnndag. Z4 Aug. 
Leeuwarden, te l uur. door het ministerie van wa

terstaat, aan bot geitouw van bet pn-v. best uur: het !«'-
planten van 's-Rijks-gr.K.ten weg van I li warden naai
de Overijselsche grens, Aanw. 18 en 20 Aug. Raining 

ƒ 2050. 
Weenitdag, Z& Aug. 

Vllage, te II uren. door bet ministerie van water
staat enz.: do lichting eu opruiming van een in den 
Ncl . i -Ri j i i , even hoven het Maurikschevocr, gezonken 
vaailuig. Aauw. 21 Aug. 

t n i . i r r . l i . i n . diKir de dimtio dor Boll. I,Izeren-spoor-
weginaats. happij. Vijgendam: do leveling van 1500 tons 
grove ka. helstcenknleii. 

Vrijdag. Aug. 
B e e t » , te lo'/, uren. door bot nrunisterie van water

ter-staat enz... aan bel g.-houw van het prov. bost : het 
voortzett Ier verboteriiig van de lliezo, van de l'.r.l-
vekSM-In-sluis naar hot dorp Engelen, Aanw. 21 en 23 
Aug. Raming ƒ37,000, 

Arnhem, lo 12 uren. door hot ministerie van water
staat enz., aau hol gebouw van bet pmv. bestuur: bot 
makeu eener klei hek leedilig en 1 tseling, in het A|» I-
•liHtriistlie kanaal hoven de Drentse besluis. Aanw. IU en 
21 Aug. Raming ƒ 3 5 7 0 . 

VVaenndag , t Nept. 
'»-iiugc. te l l aren, door het ministerie v.m waterst, 

enz.: hot horstellen dor winter- en stormschade aan het 
nf-ograven gedeelte van den Milligschen dam ontslaan. 
AjmW. 28 Aug. Raming ƒ34011. 

Weenndag, H Nep). 
'•-Hage, to 12 uron. door bol ministerie van water

staat I '» diensle dor Staatss|-torwogen: lo. hel ma
ken van het gedeelte bestoren-Rossen -Eist van den 
siKwirweg A rsf.Kirl —Nijmegen. Iul. bij den hiKifdinge-

• Arnhem. Aanw. 30 Aug. en 1 Sept, lolkens to 
Raming /'mfl.000. 

'a-Hage, te 12 ur loor het ministerie van water-
slaat enz., t.-n dienste der Staatsspoor**.: hel leveren en 
verwelken van ".toetsteen, ten behoove van de overhrug-
ging van bet Holluudvb-Diep. Iul. hij dou hoofdingenieur 
Van der Toorn, lo 's-llage. hij den ingenieur Hogei waard, 
te Gorinchem, den opzichter 1>e Kievit, te Gorinchem en 
den opzichter Chevalier, te Willemsdoq». Aauw. 31 Aug. 
en I Sept. Raming ƒ 70,400. 

Afloop van A a n l M ' s i f i l i i i ^ n . 

Heir-haven, 21 Juli : het le 
dukdalvo uoerpalou: gegund 
Bergambacht voor f\\V-. 

Kamprn. 24 Juli : het bouwen vau 
voor K. van Heldor le Bimiueiie dor heb. 
bouwkundige II. J. J. Eijsteui iugok 5 biljet te 
G. w . Zwolle. te Kampen, 
W. E. Reuijl, 
11. van Werven. 
B. v. d. Bos. 
Qebr. V. d. Werf 

liranlngen, 24 Juli 
onder bs' 
25 biljotton. als 

s. de Wit, 
J . do Vlies, 
E. Borkenhosch, 

•on(i 

in. in 

i Brui ui 
Kaui|N 

P. Blanken Dz.. te 

n winkolhiiis 
r vau den 

als: 
ƒ 3372 
•• 178. 
i M00 
l 2480 
• 2250 

•po. 

hel houwen van • pakhuis. 
van den architect N . W . Lit ; ingekomen 

Pi ara, 
J. TV 
K. W. Wietzeiuu. 
T. Holthuis, 
B. de Jong. 
A. van Dijk. 
D. Edzaards, 
G. Bomi.'hs. 
A. Korsten, 
D. hooijos, 
L . KoJn'tjes, 
J. Werkman, 
II. v. d. Nap, 
J. E. Wnlrich. 
Juh. Wallinga. 
J. llama. 
C. Siluoie, 
G. Huizingu. 
11. Jansen, 
K. Fekkes. 
P. II. Hendriks, 
J. Versteeg en D. V. Kolthof. 
gegund. . . . . 

Knaehedé , 2C Juli: het Imuwen vun een fuhiieksge-
boUW voor Van Beek en Co.: ingek. 11 hilj.. uU: 

ƒ 20.875 

te Groningen, ƒ atTfl 
„ idem i 8480 

idem i 8880 
1,1,-11 1 820»! 
idem • SI 23 

B 

idem ,i 7088 
idem i 7774 

t 
idem i 7729 

v 
Wehe. i 7710 

i Groningen, I 7 W 4 
„ idem 1. 751KI 

Idem .1 7420 
idem 7880 
idem I 7:150 
idem i 728:t 
idem I 7200 

BiKigozand, » 7100 
Groningen, I li'.t'.i'.l 

B idem • 8806 
a Booi'iiberguin, i 8871 

Zuidboni. i. filHi-l 
i Gmniiigoii, • 8080 
» idem I 087s 

idom i 8800 
a idem 1 0044 

Biiiua. 
H. Eggink. 
Vurwik, 
Wugeh-r, 
M. Geerling, 
J . Derksou. 
J . Fijlslra. 
G. Beltman. 
H . Tunis 
Wegerif, 
Ebvge en Laiumoriiik, 

i 2l'i.000 
. 20.000 
i BI.UOO 
i 18.800 
I 18.770 
. 18,6!i5 
. 18,500 
. 18.280 
. 18.001 

16,28'J 
Jaure, 27 Juli : bet doen ivner belangrijke verbetering 

aan de jioldorshiis en eenige herstellingen aan do brug 
1—aal bij de sluis vun denllaskei-

llder: minste insi-hr was R. R. Dijkstra, te Joure, 
ƒ2250. 

lliüixirli Ui 27 Juli : het leveren van 50 stuks gegoten-
ijzeren str.iatinloo|ien: ingekomen 3 bilj.. als: 
Jf. Bontemp en Go- te Limmoi, ƒ 8.50 
Van Oppen i'ii De Beaumont. •• Maastricht, » 7.80 
Joseph en Co., I idem • 7.74 
per loo kilo. 

Zaandam. 2" Juli: het verlsiHwen van een wagen-
inukorij tot 2 winkelhuizen; iugek. 7 bilj., al-

te Zaandam, 
ii idem 

rij 
Wi i l . 0. Gras en Zu.. 
J. vau Zanten, 
M. Sun ii , 
P. de Vries. 
1). Meijer, 
IJ. Kaki-s. 
H. Dienlorp. 

Veendam. 28 Juli 
op bot stutiouspli 
schappij; iugekoi 
.1. I.inzel. 
T. do tjock, 
II. Vr.K.111, 
Duütijc, 
V. Vo-, 
11. Schreuder, 
l i . Koning, 
J. Bos, 
gegund. 

Wagcnlngrn, 2\l Juli 
schuin tje tot tuiiik; 

• idi 
* idem 
* idem 
« i. lei ii 
, West/aan. 

hot houwen van < 
Zuidbroek voor de 

8 hilj., als: 
te Stadskana 

» Veeti.lain. 
.i idem 

i Stadskanaal, 
i Zuidbroek, 

f 1680 
i 8880 

327»'. 
"i 3185 
.I 3100 
• 2875 
•I 2750 

•li houten IIKHIS 
Tramwavtiiaat-

1 ƒ 2(iW. 
* 2518. 
• 2455. 
. 2315. 
i 8808. 
i 8818. 
• 212 

hof 
het verbouwen van een 

•richten van verfwerk, 
>r van don architect S. 

over- en die over het kanaal 

Haas Az.. onder ben. 
Bitters; iugek. 4 bilj., als: 
Wed. Hariger de Vries tinna Hakslege, Wageningen, J I4W 
,1. Ponsen. idem » 1438 
P. de 1 uw. idem - 1886 
(i. Brusseii, wem I 1248 
gegund. 

laraningen, 80 Juli . het bouweu va u ijzeren 
draaibrug lor vervanging van de vaste brug no. 12 vau 
het rilwieiilermaur. iu don Rijks-grooten weg vau Gro
ningen naar llell/ijl; ingek. 7 h'dj., als; 
J. v^iii Huren, te DelfZijk ƒ r.H(x; 
.1. Sijtzes, •> l-'ariiisuin. • 8476 
T. Velt man, » Zeerijp, » R I W 
E. .1. Brons. • Wagenborgen, i 6140 
P. K. Nieland, • Wirdum. » flOM) 
R. Hunse Jr.. » assen, • >0M 
II. Dalhuis.-),. » Kaui|vn, • 58.10 

30 Jul i : bet uitvoeren van straatwerk 
iuschr. was F. van Poppel, te 

unler hijh 

/.. . l |Ol l . I I ln . 
do gei te; iiini 

Dordrecht, a ƒ0 .23 pi
llage. 80 Juh 

klim lot [Mt-ikantoor mol 
bilj., als: 
B. de Jong. 

• •en p reed te Bok-
iiigoki.mon 7 

te Dokkum. ƒ 7770 
• idom i 7721 

E. Wi|brands do Jong. » Akkruiii, • 7718 
S. Erich, » Dokkum, - 7560 
A. J. v. d. Weill. idem » 7480 
l i . II. Volluier, • Idem • 7300 
S. Hoogevet-n, • idem l 7108 

Parlt-ngen Ig vnte Breukeleni. 30 Juli: het ver
zwaren en verleggen dor watorkeetiiig ol kade om het 
wsienchap Oud-Aa: ingek. 13 lulj., al 
Lange veld eu Co., Il.it .link 
W. van LokhtMSL Wilms. 
II. II. Hulsman. Tor-Aa. 
.1. do Jong. AnunerstoL 
.1. Dekker. Sloten N.-B.. 
J. v. <l. Heuvel. Ba.nl m 
.1. Dubbelman, Dordrecht, 
H. Schreuder, Schagen, 
J. Schreuder Sr.. Kolhoni, 
t i . II. v. .1. Wil l , Breiikele 
B. lirilïioen. idem 
('. Ooms, Auiniei-stol. 
II. vau Rijn, Naaiden, 
Raming / 38,000. 

Harderwijk, 30 Juli 

eld. f 67^00 
45.01 Hl o 
45.IHH) 
44.1 H10 
42.IHM) 
40,000 
tO.'.IOO 
40.71» 
38,2H3 

35.700 
34.'.H5 
21I.1HU 

ƒ'5(1.1100 
45.700 
45.300 
4:i.2ö0 

50,800 

48,000 
35.7'Hl 
.1C.-I0O 
35.2HI1 
:HI.'.I r.t 

houwt 
meent 
ingek. 
A. K.K.iKi-n. 
.1. w . tfloemen 
J. Kok, 
P. Kaaijon. 
Von Munching. 
C. do Wolll. 
Ban 

der behee 
« hilj., als: 

1 woon) 
hot restaureeren 

is, ton diensle 
dou arehilivt , 

te Harderwijk. 
» idem 
x idem 
> idem 
„ idem 
• idem 

i-ngodooltolijk 
lor israN. g i -
. II. Makkink; 

ƒ PJ20.8O 
1 1900. 
.1 1809.87 
I LOSOJN 
II 1750.57 
I 1724.39 
I. 1800.50 

Kaltrrdam, 31 Juli : hol aflnokou en weden>[il<<>uwou 
vau een pand op do Hoogstraat, ouder beheer van deu 
architect 1'. Ilruijnzeel; ingekomen 8 bilj, als: 

De Geus ou Gouverneur, ƒ 31,800 
J. Minimie. - 80,080 
A. lioimisseii, » 29.0S4 
T. (iijsherts. » 28,082 
J. van Baren, » 88,000 
W.d. ti. lamesi en Cu, « 27,9+1 
T. Helnior. 1 27,500 
C. de Ridder. I 21,999 

Leeuwarden. 31 Juli: hot stichten van een gelmiiw 
voor hot gviiinasiuiii: minste iuschr. was K. Ketelaar, 
aldaar, voor'ƒ32.085. 

*ï*n*0, 2 Aug.: hot bouwen van oen gelH.uw voor 
óre venvuiging met knechts woning, onder U-heer 

kundige .1. do Heer: lllgek. 8 bilj.. al 
liiilit: 
van don DOU1 
M. bulken-. 
J. vau R.K.ij. 
II. Ilomiriks. 
A . AIH-IS. 
II. l i . van He 
Tb. F. Dirks, 
Tb. hamers. 
Joh. Earners, 
gegund. 

I I IH IMI I IO- I ti 
huis 

wijk, 

vhlle. P. .1. 
W. IL Seulmer 
II. Oivstdijk. 
P. Bogaerts, 
W. t'oisniit, 
J, 'betering, 
Th. Kosst-ls. 
.1. Dirckx. 
gegund. 

Vli' l lt i in i s l er . lurn . 

f 11.700 
10,700 
10,600 
9.7 Mi 
8,005 
s.r.iKi 
8.510 
8,400 

i Aug.: hol bouwou van eeu liooreu-
t.- Ottdeubosch, onder In-hoer van den 

111 (i.-uk. to I -: iugok. 7 bilj.. 

u- Ga 
« Nijmegen, 
1 Arnhem, 
1 Grave, 
i> idem 
» idem 

te l'ijn ïart, 
ideu 

1 Slanildaarhiiiten, 
I Moe 1.1 Ijk. 
1 Zevenbergen, 
1. Breda. 
1 Outloiibos. h, 

ƒ 2«.342 
22.800 
8L000 
20.700 
2(l.alH) 
18.5.10 
L&OOO 

bet 
Aug.: het bouwen van Shrug' 
vociischap Burger-Westorv.-en 

- Assen, 
KiN-venleii, 

1 Niouw-Auistenlaiii, 
. Koevenlen, 

Assen, 
1 Nieuw-AinsU-rdaiii, 
1 K.N-vor.lon. 

NoordbargO) 

ƒ 4381 
40X2 

.1 8880 
«,y,ii 

• 34*17 
.. 331 Hl 
,1 32511 
1 8840 

waehterswoiiin-ei 
iugok. 8 bilj.. als 
W. Bijzeit, 
A. Nijliuis, 
R. postma, 
M. Weertman, 
II. Bomiiiik. 
(1. Brinks Jr.. 
A. List, 
A Warsen, 
gegund. 

'•-Hage. 3 Aug.: ile levering van machinaal papier, 111 
onderscheidene soorten, aan de Landsdrukkerij ged. '81 ; 
tninste Inschr. waren: G. Lw-bor. te Amstenlam: 110. 14a 
ƒ15.45: 14b /'14.B1; 15a ƒ'13.39: l i b ƒ12.10; 16 fWMM\ 
17a ƒ10.06; — Wi-d. S. Beiiediolus, tc Rottenlam: bij 
loting, 110. 17b ƒ 7.05; — J. P- Claus en Zn., te Botter
dam ; no. 18 ƒ5.98; 19b ƒ2.89; - Lutkie 011 Smit. te 
Aiustenl.im.tio. 19a ƒ4.24; — P. Proest en Zn., te Amst.r-
daui. no. 20a ƒ13.30; 20b ƒ5 .76; 2.K- ƒ.1.25. 

'••Benen, 3 Aug.: bot afbreken der bazaltiiiuren van 
de tegonwiKiidige los- 011 ladingplaats aan het gedeelte 
der haven bij de Esplanade, bot aldaar maken van IVII 
nieuwen kademuur, benevens het sbvbten en eg.ilis.vn-n 
dei' Esplanade on von lore daarmee iu verband sttindo 
werkoii: ingek. 6 bilj.. als: 
G. L. N. v. d. Drift. Schij.lui.loti & K. Haasnoot 

Katwijk a/Ze 
W. K. Weijóist. Tilburg. 
V. Stnuituiati, Litiite, 
I.. Niesseu. Roermond, 
p. .1. 1; .ui,. Jr., Woudri 
I'. ]|. do lk-kkor. EnijK-l, 

U r e . Ut 3 Aug.: bot 

hem, 

en van een zolder, en bot herstellen van daken np 
militaire gebouwen aldaar: iugek. 2 bilj.. als: 
P. van Zutphen. te l'trecht, / .1002 
H. I mans, l idem, * 3186 

'•-Hage, 4 Aug.: de levering van den metalen hoven-
IKIUVV van 47 bruggen, ton dienste dor Staatsspoorwegen 
op Java. in 2 perceelen en in massa; minste inschr. was 
de Artion-Gesollsohal"t lïir Eisen industrie und Bnickeiibau 
voriiials J. V, Barkort. te Duisburg, piw. I. f 26,74/0, pure. 
2. ƒ27,598; massa ƒ 52.204. 

'a-Hage. 4 Aug.: Io. bet bouwen vau eeue loeounitief-
IIMKIS VIKH- 12 standen, met werkiueestei-swoiiiug. op het 
goedoroustatii.il in do Sta.Isrietlauden te Amstenlam; in
gekomen 19 bilj.. als: 

te Rottenlam. 
11 Haarlem. 
• Pu-echt. 
i< Amsterdam. 

>i Amsterdam, 
• rtrecht. 
.> Dordrecht. 
1. Amstenlam. 
I lloiitiijk-eii-Polai 
I Amstenlaiii, 

i> idem 
Weesp, 

II Amsterdam, 

gekom.'ll 
E. S. Reviiier 
.1. Kieviet, 
A. f. Vink. 
W. I, Leilibraiiilt. 
('. Moijoi-. 
P. F. Rijke. 
A. Green lijk. 
J. v. d. Vlugt Jr., 
M. Deutekoin, 
P. van Essen, 
J. II. Bruskiunp, 
B. v. d. Weerden. 
W. Westerhof, 
J. Koster. 
D. R. van Dartelen, 
F. K. I l/inga, 
P. Eujnders. 
J. A. v. d. Eerden Wz. 
M. A. J. Taverne, 

SJo, hol maken van grond- en andere werken voor het 
gedeelte van den linker Maasoever tut t'uvk van den 
spoorweg Nijmegen —Venloo; ingek. 7 hilj., als: 
B. A. Wiegerink. Gr iU>. 
W. F. Weijers, Tilburg. 
.1. vau Oijen Pz.. Brem.iel. 
O. Straatman. I.iuue. 
II. T. Wiegei'iuk. (ilMOIiU.. 
.1. Billen, (havo. 
(i. A. v. Ilattem,Sliedrecht \ (..Goedhart. Dor.Ir.. 

\v ill. ui-ion .1 . ; Aug.: de werkzaamheden 

1 Valkei 
• Bokstel. 

rden, 

ƒ' 95.200 
• 94.800 
l 92.430 
l 01,786 
* 91,089 
1 91.350 
1 91.282 
I, 0 0 , 0 0 0 
I. 89.905 

.<• 89.777 
.. 88.100 
I 87.930 
• K7.024 

II 80,044 
i> 85.845 

H:..:HH) 
I 84.950 
I 84,000 

84.585 

f 191,500 
., 170.900 
• I75.8S8 
1 175,940 
1 176.300 
• 175.000 

I 174,000 
Jou 

.1 385.219. 

• 866^80. 

I 309.240. 

.1 868,060, 

.1 .195.000. 

384.708. 

301,004.50 
ƒ 21,000. 
I 21.400. 

21.14-1.42 
19.205.40 

I. 17,321. 
1 lfl.WO.20 

10.920. 
ludhooaten 

iel Palinkeikhiif: 

ƒ 16.500 
I 15,31 Hl 
• 14,924 
.1 14.7-" 
• 14.600 
• 14,437 

rbeleren van wascbinrichtingeii 

boveidiouw van eeno ijzeren draai hrug over b. 
tingskanaal aun de westzijde vau het etablissement Wil 
lemsoord: minste inschr. was T. ('. (lovers, tc Nieuwediep, 
voor ƒ8046. 

Haarlem, 5 Aog.: bet doen van stroo- 011 boiuiho-
plautingoii iu de Rijksduincii onder Schoor): minste in
schrijver was J. Oldenburg, te Borgen, V.K.I ƒ 4848. 

tirenlngen. 5 Aug.: do levering van 100 M> ri.K.I-
en 8 sinks zinkputten van Portland-..'111 ent: minste in
schrijver was .1. Plevsier, te Scheveningen. voor ƒ900. 

Nlaterdljk, 5 Aug.: hot bouwen van eene landlBiuwers-
woning, in Polder Hl of dou (inKtte-IJpolder. vo.tr M. ii. 
Tabak: minste inschr. was P. L. vau Looij. lo Boutrijk-
011-P. da no 11. voor ƒ11.880. 

Ulreeht. 5 Aug.: het leveren in 2 pereoelon van stalen 
spoorstaven, stilet 1 lasch- eu oiii.lplaleii en ijzeren baak-
en schnvflH.uteii. ton behoeve van de Staatss) K Kir wegen, 
lo perc ingek. 9 bilj.. als: 
Eisen- nut) Stahlweikhusch jetxt Actien-

OeselMiaft. Dorlnumd. ƒ 385.000. 
Bolckow Vaiighan & Co.. MiddleO.1..' ..„/Tees. „ 864.806. 
Société Aunoiiyiiio d.-s Aciéries d'Aiigleur, 

Renory, 
Union Ailieii-liosi-llschaft für Ik-rgbau, Eis.-n-

\ Stalilindustrie. Dortmund, 
Bheinis.be Stablworke. Rubiwt. 
Phoenix Actieii-Gesells. haft für Ik-rgbau und 

Hütteulietrieb. Laar, 
(lute Holluimgshiilto Aciion-Ven-in für Berg

bau ,\ Ihittonbotrieb. Ohorbaiison. 
IkH'hiiiiior Verein fiir Bigban X' (iussstabl. 

I lm hum, 
Act ion-I Je-ollM-haft fasen- und Stahlwerk. 

Osiiabriick. 
2.- [vrc. ingekomen 7 bilj.. als: 

' ' . W. llas.-ncleveiS.il ,to Dusseldorf 
II. A. Meinier, » idem 
Patent Nut X- Rolt Co.. •• Birmingham. 
Otln Aslieck. .1 Hagen. 
G. Boltiiigo & Co.. « Sonoll'e. 
R. S. Stokvis <>u Zu.. .1 Rotterdam, 
Adheinar le Roy. • Molenl kSt.-J.-an. 

Amsterdam , 5 Aug.: lo. hot mak. 
voor de hrug in do Singelgracht l>i_ 
2u. hot maken van riolen iu de gedempt wonlende sloot en 
aan do Z.O.zijde van de P.-C.-B.Kiflstraat; minste inschr. 
was A. Kramers, aldaar, resp. voor ƒ13.500 en ƒ23.500. 

• • • . 0 Aug.: hoi IK.IIWOII van oen ziekenhuis: laagste 
insch rij ving voor ƒ3069.50. afgemijnd op de som van ƒ3000; 
aannemer ii. lines, te Oijen. 

A L G E M E E N E V E R G A D E R I N G DER V E R E E N I 
GING TER B E V O R D E R I N G V A N F A B R I E K 

E N II A N D W E R K S N U V E R H E I D . 
Dc Veiueniging ter bevordering van Fabriek- en 

Handvverksnijverheid hield Woensdag en I londenlag j l . , 
i en 5 Augustus, hare algemeene vergadering. Om
streeks tien uren van den eersten dag wonlen de 
leden van het Hoofdbestuur en dc afgeviuuiiigden 
door eene Commissie uit de Dordrecbtsche afdeeling 
aan liet spoorwegstation opgewacht en naar het 
Café-Ponsen geleid, waar zij in eeu smaakvol ge
decoreerd lokaal werden ontvangen. De voorzitter 
der ufdeeling, de heer J. J. B. J. Bouvy, heette 
de aanwezigen in eene korte toespraak welkom, 
waarna de heer Dr. J. Th . Mouton, vuorzitter van 
het Hoofdbestuur, zijn dank betuigde. Alsnu wer
den de aangekometion uitgenoodigd plaats te nemen 
ln de geivedstaaiide open rijtuigen, teneinde een 
toer rondom de stad te doen en daarna naar de 
sociëteit nllarmonie", waar de vergadering zou wor
den gehouden. 

Toen de leden daar gezeten waren, verzochten 
eenige leerlingen der Dordrecht so he Huisvlijlsehool 
toegang, teneinde namens die inrichting het Hoofd
bestuur eeu klein cadeau aan te bieden. Dit bestond 
uit een fraai bewerkten inktkoker en pen van ge
sneden hout, waarvoor dc vuorzitter namens de 
Vereeniging daiikbeluigde. 

De voorzitter van het Hoofdbestuur opende de 
werkzaamheden met eene rede over het onvoldoende 
der opleiding van den handwerksstand, waarin hij 
do feiten van het gebrekkige dier opleiding uiteenzette. 

Vervolgens was aan de orde de mededeel ing van 
het jaarverslag. Dit werd echter niet voorgelezen, 
On om zijne uitgebreidheid, èn omdat het toch iu 
druk zal worden rondgedeeld. 

Nadat verschillende commission waren benoemd, 
wenl tot de verkiezing van hoofd bestu unlers overge
gaan, Aan de beurt van aftreding waren dc hee
ren II. J. C. de Charru, D. Jens M.Kz. en J.For-
mijne. Ter voorziening in deze vacaturen werden 
benoemd de heeren: J. M . van Kempen (voordracht-
Hoofdbestuur), J. W . de Raad (voordracht-Middel
burg) , en N . Verwey (vounli-aebt-Tiel). 

Alsnu ging de Vergadering over tot de behande
ling der punten van ltesehrijving. 

Omtrent het eerste punt: »Met het oog op deu 
aanvoer van steenkolen uit- cn de exploitatie der 
steenkoolmijnen in L imburg , stelt de afdeeling Am

stenlam voor, bij don Minister de mindigo stappen 
te doen ter verkrijging eener spoorwegverbinding 
van Heerlen eu omstreken, in aansluiting op het 
V i l e i luinlsohe spoorwegnet", was het resultaat, dat 
met algemeene stemmen het wenschelijke werd uit
gesproken van den aanlog van eeu s|KKirweg-Heerlen, 
niel exploitatie door do Exploitatieniaatschappij. 

Het tweede punt liet rot'de vermeerdering van het 
aantal afdeelingon. Omtrent dit punt zal het Hoofd
bestuur doen, wat in zijn vermogen is. 

Ten opzichte van de vraag betreRende de naasting 
van don llollaudscheii spoorweg, werd met 43 tegen 
B stemmen een In-sluit genomen, waarbij de Ver
gadering geen exploitatie van Staatswege verlangt, 
maar zich overigens omtrent eeu besluit, duor welke 
Maatschappij die zal geschieden, onthoudt. 

N a de bespreking van nog andere punten, veerden 
de werkzaamheden voor dozen dag geëindigd be
schouwd en de aanwezigen uitgenoodigd , de Huis-
vlijtsfliool te liezuckeii. 

Toon dit liezoek was al'geloo|K-n, gingen do leden 
gezamenlijk de Groote Kerk en het Morts-he Museum 
bezichtigen. Vervolgens vereenigde men zich aan 
een gemeenschappelijke]! maaltijd in de sociëteit nllat-
muiiie", en ten slotte concert in 1 Kunstmin. ' ' 

opnieuw m Des Donderdags vergaderden 'de ledei 
iDe Harmonie." 

Bij de hervatting der werkzaamheden was o. a . 
aau de orde: de vulgende overweging der Commissie 
ten opzichte van de publieke aatibestcdingen. Zij 
wensch te namelijk bij publieke histedingen erop gelet 
te zien, dat wanneer het werk aan een buitenlander 
wordt gegund . hel toezicht meer kosten na zich 
sleept, dan wniui een Nederlander aannemer is. 
In alle In-stekken diende do In-paling te worden op
genomen, dat de hiiileiilandscbe aannemer aan het 
Rijk eeue som zal moeten betalen, die de werkelijk 
te maken kosten slechts zeer weinig overschrijdt. Om
trent dit punt wenl echter geen besluit genomen. — 
Eindelijk miemie /ij ,„,!, erop le moeten aandringen, 
dat er bij hel oprichten van fabrieken goed worde 
toegezien uf de |iersooii, die zich aan het hoofd st,-|t , 
de vereischte bekwaamheid liezit; dal aanstelling en 
bevordering alleen uaar bekwaamheid geschieden en 
steeds de leer worde verkondigd, dat eeue onderne
ming van nijverheid alleen kan bloeien door de energie 
van haar hoofd, door eene goede behandeling zijner 
oinlerhiNirigon , du-a eerlijkheid en trouw in hel In
dienen zijner afnemers, duor een nnl»-ris|n>lijk fabri
kaat en door goed toe te zien. om hel betere uit 
te vurschon en toe te passen. Daardoor alleen moet 
de fabrikant trachten vooruit tc komen: de hulp van 
den Staal haal hem niet alleen niets, maar is hen 
bovendien nog schadelijk. 

Verse heil lei ie afgevaardigden deelden bijzonderheden 
mede I«treilende hetgeen up het gebied vau huisvlijt 
bij hen ter plaatse in het afgeloopen jaar was ge
schied. Dit punt Stond ln verband met het bezoek 
aan de Donlrechtsche Iluisvlijtsi-buol. Ten slotte 
wenl een lieslutt genomen van deu volgenden inhoud : 
»De Algemeene Vergadering heeft met groote in
genomenheid het huisvlijtondei'wijs te Dordrecht leeren 
kennen en is van oordeel, dat liet op den weg der 
Vereenïging l ig t , de oprichting van zulke scholen in 
dien geest te bevorderen. Zij noodigl ulle afdeeliiigen 
ui t , de zaak met alle kracht up te vatten of voort 
te zetten, en zich voor verdere bevonh-ring ook te 
wenden tot den heer Evekink om inlichting". (De 
heer Evekink, uit Dordrecht, had namelijk eene 
duidelijke uiteenzetting gegeven omtrent de Dorische 
school, ook de linancieele zijde der quaestie hespro-
ken cn zich tot het geven van inlichtingen bereid 
verklaard.) 

Naar aanleiding van eeu voorstel 003 aau de Re
geering het versoek le richten eene wet totstand 
te brengen, betiellende het gebruik van alle publieke 
wegen en de bermen daarvan ten behoeve van tram
wegen, wenl eene motie aangenomen om slechts 
maatregelen te verzoeken, die den aanleg vau tram
wegen zouden kunnen bevorderen. Het voorstel zelt 
stuitte op het grondwettig voorschrift betreffende de 
onteigeningen. 

Na alluop der vergadering begaven de leden zich 
naar de kunstverzameling van Jhr. Van deu Sant-
heuvel , om daarna een watertochtje |ier stoomboot 
te tlueii, cu vervolgens het bijeenzijn te sluiten 
met een olUciecl diner in het Café-Ponsen. 

Vervolg ilcr lieriehten en McdpilMingpn. 
B U I T E N L A N D . 

— Men heeft, in de prachtige werkplaatsen van 
de hoeren Siemens, te Woolwich, na een voorloo
pige proef van twaalf inlauten, in fier en een 
halve minuut, met het horloge iu de hand, door 
uiiddel dor electriciteit, vijfhonderd gram staal 
doen siiiellen , afkomstig vau gebroken lijmen, die 
geplaatst waren in den electrischen smeltkroes en 
onderworpen aan de werking van den stroom, ge
leverd door twee dynamo-eleclrische werktuigen van 
gemiddeld model. Men is gewoon te zeggen, dat 
de Vo!lu-boog niet verhit ; dit is slechts waar met 
eenige beperking. Bij gelijke lichtsterkte maakt bet 
gas een hoeveelheid warmte vr i j , honderd tot twee
honderd vijftig malen grooter dan de Volti-boog, 
naar gelang der voorwaanlen van de werking. De 
twee werktuigen van Siemens moesten ecu arbeid 
leveren, afwisselende tusschen vier en vijf paar-
dekracht elk. Zoo men aanneemt, wat niet ver 
vau de waarheid is , dat de helft van dezen arbeid 
verbruikt wordt iu hel werktuig door inweiuligeu 
tegenstand, geleiders, wrijving, enz. en dat de an
dere helft verkeert in warmte in den Volta-ltoog, 
la-vindt men, dat de electrische stoom, door de 
twee werktuigen voortgebracht, in den smeltkroes 
53 calorieën of warm te-oen heden iu de minuut voort
brengt. E r zijn -450 wurmte-eeiihcden noodig om 
1 kilogr. staal te smelten, dus liï. voor üüO gram. 
Dit getal wurm te-een heden is nagenoeg dat, het
welk geleverd wonlt door de twee werktuigen in 
de vier eu een halve min imi , dat de proef geduurd 
heeft, liet toestel bestaat uit ecu smeltkroes van 
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 7 Augustus 1880. 

graphiet, geplaatst in een blok vuurvaste aarde en 
verbonden aan de positieve \nx>\ der twee werktui
gen; deae nueltkroei wordt bedekt met een srhijf 
van vuurvaste aarde, waarin een gat _r• • I ! is, 
waanloor een stuk kool gaat, van 20 m M . mid
dellijn, dal de negatieve pool vormt, Ofsclioou dc 
eleetrische oven er geen aanspraak op maakt andere 
toestellen te verdringen, kan htj toch in vele ge
vallen groote diensten bewijzen. 

In het voorbijgaan zij gezegd , dat men nu ook 
reeds visch vangt met een electrischen hengel, die 
te zien was op de jongste tentoonstelling voor vis-
scherij te Berlijn. Liefhebbers van pooieren (of peu
ren) kunnen daaromtrent mededeelingen vinden in 
de Elektrotechnische Zcitschrift. 

It I N N B N L A N D. 
Amsterdam. Het nieuwe gebouw van de Kweek

school voor de Zeevaart werd Donderdag j l . , in 
tegenwoordigheid van een groot aantal oud-leerlin
gen en leerlingen, plechtig ingewijd. 

Het gebouw is een meesterstuk van den rijken 
karaktervol len stijl der Nederlandsche renaissance, 
ontworpen tloor de bouwmeesters W. en J . L . Sprin
ger. Het streven , de school meer in overeenstem
ming te brengen met de wetenschappelijke eischen 
der zeevaartkunst van den tegen woon ligen t i jd , deed 
best uurderen besluiten, met tie reorganisatie van het 
onderwijs tevens het verouderd gebouw te slechten. 
Het rijke fonds stelde directeuren instaat een aantal 
perceelen op de Sehippersgracht, aan den hoek der 
voormalige Ugiach t , te koopen, en op deze ruimte 
het thans verrezen uitgebreide geitouw tc stichten. 

Het gebouw bestaat uit eene onderverdieping, 
eene verdieping gelykstraats, eene eerste-, tweede» en 
eene zolderverdieping, benevens een observe!ietoren 
tot het doen van sterrenkundige en zeevaartkundige 
waarnemingen. Het strekt zich met een ronden 
hoek naar de Schippertgracht ui t , cn heeft door tie 
verschillende voorsprongen, door de afwisseling van 
node en hardgrauwe klinkersteen, cn de versiering 
met gebeeldhouwde zandsteen, een lievallig aanzien, 
ondanks zijne uitgestrektheid. De hoofdingang wordt 
gekroond door een bei telwerk van den beeldhouwer 
Colinet. Deze voorstelling heeft in het midden een 
Maagd, die met dc linkerhand het roer van een 
schip omklemt. Zij stelt dc Zeevaart voor, en nevens 
haar zijn de zinnebeelden van Nijverheid en Koophandel. 
De andere groep eener Maagd, wier anti op een 
kompas rust, terwijl een knaap uan haar zijde staat 
en attributen van sterrenkunde, meet- en aardrijks
kunde haar omgeven, stelt de opleiding van den zee
man aanschouwelijk voor. Dc achtergrond vertoont 
eene zee, waarop eene vloot in slagorde voortzeilt. 
Dit stelt den roamvollra slag van Doggersbank voor, 
die aanleiding was tol tie stichting dezer kweekschool 
voor de seevaart. 

De inwijding werd opgeluisterd door de tegenwoor
digheid van een aantal autoriteiten, waaronder dc 
Ministers van liinnenlandsche Zaken en van Water
staat, de Burgemeester der hoofdstad cn twee der 
Wethouders, enz. enz. 

Aan de Iwuwtneesters, de heeren Springer, werd 
ieder een gouden remontoir met toejasselijk ofischrift, 
en aan den heer Van Leeuwen, hoofdopzichter bij 
den bouw, een met zilver gemonteerde inktkoker, 
eveneens tnet inscriptie, vereerd, 

Groningen. Vrijdag 0 Augustus had de tweede 
veiling van geslechte vestinggronden plaats van ter
reinen, in dc nabijheid van de voormalige Heerepoort 
00 aau de Oostcrhavcn. (TH het onderstaand over
zicht blijkt, dat goede prijzen besteed werden, als: 
Kavel 1 groot 

2 
.'{ 
4 

ti 
7 
8 9 

lo 
u 
12 
13 
I 4 
15 
10 
17 
18 
19 

H 
10 
10 
18 
12 

1 Hu. , 29 
7 ; 
4 
5 : 
3 : 
7 i 
3 ) 
6 , 
3 i 
3 t 
3 i 
3 i 
3 i 
3 i 

Ca. ƒ 10000. 
9600. 

13695. 
11350. 
10300. 

115690. 
3925. 
2025. 
&3S6. 
2275. 
5400. 
2000. 
3000. 
1775. 
2000. 
2225. 
2275. 
2100. 
2500. 

Door den ontvanger der registratie cn domeinen, 
die de verkoop hield, werden de perceelen 1 tot 6 , 
10 en 14 tot 10 dadelijk gegund en de beslissing 
van den Minister van Financiën voorbehouden om
trent de kavels 7 tot 9 , 11 tot 13. 

De zesde kavel weid per loopenden meier front-
lengte verkocht cn wel 

19 meter ad j COS ƒ 801C. 
14 i I I 057 •• 9198. 
17 i • » 002 • 10234. 

154 > • 573 » 88242. 

Te zamen. ƒ 115090. 
De diepte van dezen kavel varieerde van 04 tot 

73 meter, en daar de geheele oppervlakte I Ha. 29 
A . 21 Ca. beslaat, komt de centiare op bijna negen 
gulden te staan. 

Advertentien. 
Door sterfgeval ter overname aangeboden: 

eene in vollo werking zijmlc 

TIMMERMANS-AFFAIRE, 
vnn niet te grooten omvang, tc Zwolle, met een 
groote partij goed geconserveerde Gereedschap
pen Materialen enz. enz. 

De Werkplaats met annexe Houtloods en 
daartegenover liggend Woonhuis zijn T E HUUR. 
Aanbiedingen, onder n". 9 , bij den Bookhiuidclaar 
W . J . B E R E N D S J.Jz., tc Zwolle. 

I E M A N D , praetisch cn theoretisch bekend met bet 
opmaken van plans en begroot ingen zoowel als met 
de uitvoering van BURGERLIJKE-, WATER 
BOUWKUNDIGE-, BUS-, AARDE- en alle 
daarmede in verband staande W E R K E N , male 
bettend zijnde met Z E E W E R I N G E N , zoekt eene 
betrekking als: 

OPZICHTER, of als UITVOERDER 
van een belangrijk werk: ook is hij niet ongenegen 
als werkend deelgenoot in een Aannemers
zaak tc trede,,. 

De beste getuigschriften van bekwaamheid en dienst 
kunnen worden overgelegd. 

Aanbiedingen wonlen ingewacht onder letter Z . II. 
tan het bureau van he Opmerker. 

Aanbesteding. 
B U R G E M E E S T E R KM W E T H O U D E R S van 'slier-

togenboseh, zullen op Zaterdag 21 Augustus 
1880, voormiddag 10 ure, ten I(andhuize aldaar 
bij enkele inschrijving 

a a n b e s t e d e n : 
Het maken van afsluitingen van twee 

duikers in den Zuidelijken Vesting 
wal met bijbehoorende werken. 

Het bestek eti tie teekeningen zullen van af be
den ter inzage liggen op het Raadhuis te 's-IIerto-
genbosch en zijn de bestekken te verkrijgen bij tien 
Gemeente-Architect aldaar, tegen betaling van / 0.75. 

De aanwijzing zal plaats hebben op Vrijdag 13 
Augustus, voormiddag 11 ure. 

De inschrijvingsbiljetten moeten vóór 2 ure nam, 
van tien dag , dien der aanbesteding voorafgaande, 
in de ten Itaiulhuize daartoe gestelde DUS, gestoken zijn. 

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij den Ingenieur-
Adviseur It. V A N H A S S E L T te Amsterdam cu by 
tien Gemeente-Architect J . M . N A B B E te 's-Hcrto-
genbosch. 

's-Hertogenbosch, den 0 Augustus 1880. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

F. J . P O M P E , L.B. 
J . N . G . S A S S E N , Secretarie. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
(Voor rekening van den Staat) 

Op Donderdag «len 19*" Augustus 18X0,des namid
dags ten 2 ure, aan het Centraalbureau tier Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen bij de 
Moreelse Laan tc Utrecht, van: 

Bestek n". 209. 
Het maken van de grond-, kunst- en 

eenige andere werken, ten behoeve 
van de uitbreiding van het stations
emplacement Venlo. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, vol
gens J 08 van het bestek. 

Het bestek ligt van den 2*«" Augustus 1880 ter 
lezing aan het (.'entraalbm-eau 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 wonlen gegeven door den Sectie-Inge
nieur voornoemd. 

De aanwijzing op hel terrein zal geschieden den 
11*" Augustus 1880. 

Utrecht, den 31»"» Julij 1880. 

A a n b e s t e d i n g . 
Op Vrijdag, den 20 Augustus 1880, dei 

middags tc la uur: zal door den COMMISSARIS 
DES KONTNUS in de provincie Groningen of, bij 
zijn afweten, door een der Leden van de Gedepu
teerde Staten, in een der vertrekken van bet Pro
vinciehui, te Groniugen, in bet bijzijn vau den 
Hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat, 
onder nadere approbatie in het openbaar wonlen 
aanbesteed: 

Het maken van een kanaal ter verbin
ding van het Boter- met het Dam
sterdie p ten noordoosten van de 
stad Groningen. 

Deze aanbesteding zal gesel, irden bij enkele In
schrijving. 

De tmdinginnkciiden kunnen van de begrooting 
van kosten van voorschreven werk ter Provinciale 
Grilfie kennis nemen. 

Het bestek, waarnaar de bovengemelde aanbeste
ding a d plaats hebben, l ig t , behalve in het Provin
ciehuis te Groningen, ter lezing in de Gemeente
huizen te Groningen, Appingedam, Winschoten, 
Oude Pekela, llelfzijl, Sappemccr, l l ïn . ium , 
Leens, Uithuizen, Uithuizcrmceden, Bedum, Zuid. 
horn cn lleerta, terwijl het, tegen lielalinp vnn 
50 Cent per exemplaar, ter Provinciale Griffie ver
krijgbaar is gesteld, ingevolge resolutie van Gedepu
teerde Staten vnn den 17 Maart 185U, n". 71. 

Nndeie information kunnen wonlen aangevraagd 
bij den Hoofdingenieur voornoemd en den Civiel-
ingenieur H . H E N D R I K S , beide te Groningen j zul
lende de muiwijzing in loco plaats hebben op Don
derdag den 12 Augustus 1880, 's voormiddags H 
uur, aanvangende bij de voormalige Slcentilpoort. 

N . B . De aannemer, wonlen bij deze li.-ii i , l 
aan de bepalingen, vervat in Ij 441 cn 442 der 
algemeene voomhriften voor de uitvoering en liet 
onderbond van werken onder hel beheer van het 
Departement van ilinnenlandsche Zaken, voor zooveel 
de inrigting en liezorging van de iusclirijviiigsbilletten 
betreft. Tevens wordt, hunne aandacht gevestigd op 
dc bestcksliepaling betredende de onderteekening dor 
bcslcditigstukkcn. 

Groningen, den 30 Juli 1880. 
De Commissaris des Konings voornoemd, 

V A N H E I D E N . 

Aanbesteding. 
De Architect II. J . V A N DEN UIIINK zal namens 

het Bestuur vau het Liefdegesticht S T . J O A N N E S m: 
Dso te 's GRAVENHAGE. op Woensdag den 18 
Augustus a. s,, des namiddags ten 3 ure, in voor
noemd Gesticht in het Lage Westeinde n°. 132 
aldaar, 

A A N B E S T E D E N : 

HET NUffN VAN E 
waarvan bestek en teekeningen ter visie liggen in 
voornoemd lokaal. Terwijl tic bestekken a ƒ 1 en 
copijen tier teekeningen i i f 5 verkrijgbaar zijn ter 
drukkerij van T. C. II. T E N H A G E N , Nolielstnuit 20. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore 
van genoemden Architect, Laan Copei vau Casten-
burgh n°. 01a. 

UIT J>E HAM) T E KOOP 

Villas en Bouwgronden, 
te SCHEVENINGEN, 

ter grootte van ongeveer 26,000 centiaren. 
Ten gevolge liquidatie verlaiigl de eigenaar van 

bovengenoemde terreinen cn gebouwde villa's tleze 
in koop over tc doen. De zeer gunstige ligging bij 
stoomtram en kanaal maken deze terreinen VOOT be
bouwing zeer geschikt, ook voor den aanleg van 
Fabrieken, terwijl tic Villa's zoor goede renten af
werpen en voor belegging van kapitaal zijn aan te 
bevelen. Koopprijs zeer aannemelijk. 

Information met franco brieven, scbetsteekenin
gen cn verdere inlicht ingen bij den Architect A N 
DRE .1. II. V A N D E N BRINK*, liankastruat N " . 5, 
te 's-Hage. 

H. & J. SUYVER. 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

de llollnndtehe Tuin, 
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 E T E L S wonlen in 
den kortst mogelijken tijd gelevenl eu n i tgnund . 

"GAS-ZUIVERING 
door het gebruik van ijzer-oxyde, geleverd door de 
Gas Purification oud Chemical C". Limited London. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en Oost-lndië 

W. Hoven en Zoon, llotterdam, 

bij wien bijzonderheden en prijsopgaven verkrijg
baar zijn. 

P A T E N T G A M O N S E R T A T O M i 
van 5 Iul . J O U lulden 

CO—Sa "l„ betparing. 
Prosjiectiissen gratis en franco. 

A G E N T E N G E V R A A G D 
t h u i l t * ti. .1. l ' i t 'O r s . - n . 

Vertegenwoordiger voor Nederland. 
AMKTEIIDAM, Grimburgwal 7. 

Deze Machines zijn in activiteit te be 
zichtigen op de T e n t o o n s t e l l i n g 

MACHINES ïmrMFJSEL T S 
ie P»us T ^;i 9«''^8p PRIJS 

B o u l c t F r c r e s , L a c r o i 

Maehine-Fahrikanten 
28 des Kcluses St.-Martin 

P A R I J N . 
Volledige inrichtingen van Fabrieken voor alle 

soorten van porcelein en aardewerk. Meer dau 
duizend dezer machines zijn zoowel iu Frankrijk 
als in bet Buitenland iu werking. 

Ik geïlluslrtHTili' l ' a i a l t i ï i i s w n n l i o n f r a n c o 

a a n v r a t fraut'o l o i ' u r z o i i i l n i . 

B. H0LSBÜER, te Arnhem. 
• M l * . Z i l v e r e n M e d a i l l e v o o r W n t e r -

11 >i t -111 • t r u 11 u ' II I f» n . 
1 * 7 0 . HooajMfe o u d e r N r h r l f l I i i s , v o o r W n * 

t e r p n n - r n H o t ' k i i i r e t - I n N t r u i i . f ' i i t P i i . 
Voorts: E Q L ' E K H E S , B A K E N S , M E K T K K T T I N -

G E N , P A S S E R D O O Z E N , enz. enz. 

P 
V I O X A I U K . 

A R K E T V L O E R E N 
en verglaasde gefigureerde Te

gels, voor Maren en Decoratie. 
DE L I N T & C " . t Haringvliet 7, Botterdam. 

LOUIS GOFFIN & C,E. 
R U E D A R T O I Ö Ï O . 

L U I K . 
Eigenaars en exploitanten van H A R D S T E E N - en 

van KEUENl i l l üEVEN. 

Mazaft Tegels voor Vloeren 
ui K E U K E N , W I N K E L S , V E S T I B U L E S , CÜRRI-
IIOIIS. W A R A N D A ' S , enz., alsmede B E K L E E D I N G 
van M U R E N , T K U E I . S voor B L O E M B A K K E N en 
P A N E E L W E R K enz. 

U i t a l n i t c n d A i r f t n t s c l i a u v a n M a w & ("'. 
v o o r N e d e r l a n d en d e s z e l f s K o l o n i ë n 

Gr. J. OOR, 
i- ' irmu A N Ï . IJK W I L D , 

Scheepmakers/meen .X". Uil en Jufferstraat iV". 50. 

R O T T E R D A M . 

A l j t - . ' i i i . - o n D e p o t 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 

M H ' ^ T E F i \ I B . F I I . « l i W J I . 
ZILVEREN MEDAILLE 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 P A R U S . 
Teekeningen en Prijscourant zijn le bevragen bij 

.1. .1. S A N D , Wijnhaven 70 Botterdam, alwaarook 
verkrijgbaar: Verschillende soorten van goedkoope 
T E G E L S en TROTTOIRSTEENEN (genre 

V A . \ R I E M ( I T t \ & H O L ' W Ö & 
Wijnstraat Rotterdam. 

R O B E Y k COMP'S V E R T I C A L E STOOM
MACHINES mei of zonder STOOMKETEL 
steeds voorradig. 

Wij gaiaudeeren deze, als zijnde de lieste iu hunne 
soort, tegen concurreerende prijzen. 
Geïllustreerde prijscourant wordt op 

toegezonden. 
aanvraag 

FABRIEK DE I I O L ü M I S f l l E IJSSEL 
Clviei-ingenieurs te Oudewater, 

in van S t o o m b a g g e r m o l e n s iu bout- of 
leveren en verraai-duren in den kortst moeilijken tijd ulle soortei 
ijzeiroiistrurtie, volgen, eigen «ysleem, geschikt voor elke diept 
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 
• t e e n - eu 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 

ipbre 1000 M ' per 
Locomobielen, Heimachines , 

' i i Brutfcon.tructiën i 

N e u c h a t e l ^ A s p h a l t e C o m T a ^ i T ï r U n d ö w r 
EXPLOITATIE OER GROEVEN 

V A N 

VAL r>JEÏ TRAVERS, 
geeft berigt dut door baar tot eenige A G E N T E N mor dea 

verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 

F O L K E R S & C-. te Amsterdam, 
door wie ook to, het leggen van vloeren inlichtingen worden « . „ t r e k t en orders v e r geheel Seder-
land aangenomen op gelijke voorwaarden uls aan de Fabriek. Beltweg X». 3 , ,,, Amsterdam 

De Directeur W. P. WALSH. 

Gedrukt bjj O. W . van dei- Wiel & O. te Arnhem. 

Vijftiende Jaargang. N \ 33. U 'it Zaterdag 14 Augustus 1880. 

D E O P M E R K E R . 
"WEI 

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 . 
Het Weekblad verschijnt dea Zaterdags. 

Het abonnement bedraagt VMt het biuucnland ƒ LUB per I muuden of 
wel bij vooruitbetnliukc MJ fsMta per jaar. Afzonderlijke uoninicra bij vocr-
uitbestellinfc 16 cent. • ; '•' _:' . ' 

Alle stukken en advertentien te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentien uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

DB W E T E N S C H A P E N H A R E V R U C H T E N . 
(Vervolg en slot van n°. 3*2). 

Cicero, de lieroemdo Roineinsche staatsman en 
red-nunr, die in de eeuw voor , i tw jaartelling K f o V . 
en tlie door zijne belangrijke geschriften bijzonder veel 
invloed uitoefende op tic ontwikkeling eu beschaving 
van ons werelddeel, geelt als algciueenen regel aan 
voor dc redeneerkunde: «het werken op de neigingen 
en tie hartstochten tier toehoorders." 

Een wijsgeer uit onze eeuw, da hoogleeraar 
Schroder, leverde- op deze stelling van Cicero eene 
m. i . belangrijke critiek, waar hij te dien opzichte 
iu hoofdzaak zegt: 

»Op de neigingen en hartstochten kan gewerkt 
wonlen, teneinde lielangstelliiig en opmerkzaamheid 
te wekken cn levendig tc houden voor de zaak, 
welke behandeld wordt, en ook om datgene, waarvan 
men liet versland overtuigd heeft, kracht en invloed 
te verschaffen op het hart, opdat zij daarin aanspo
ring louden vinden naar die overtuiging te bandelen. 

altaar als hoofdzaak mag tlit niet dienen; want 
deze richt meer de overtuiging van het verstand, 
dooi gegronde en volwiehtige redenen. 

»Indien men," zoo vervolgt h i j , "door dit roeren 
het gemoed tracht te verwarren, cn het verstand te 
beletten , om een duidelijk inzien in dc zaak te nebben , 
teneinde voor het oog tier liedweltuden, der zwak
ken , onkundigen en lichtgeloovigen" (of zooals wij 
Bonden zeggen: »van tien grooten hoop**) ade nietig
heid tier gronden, waarop dc verdediging der zaak 
berust, te verbergen; indien men op die wijze 
wat tloor een wèl wikkend, onpartijdig verstand ba-
hoorde beslist te woitlen, voor de rechtbank der ver
dwaalde neigingen en blinde hartstochten tracht tc 
brengen, dan verzwakt men de waarheid, en do 
kunst, hiertoe besteed, verdient onze achting niet." 

Schroder besluit deze critiek met «le verhevener 
moraal: tBrn.in de waarheid." 

Wie onzer zal hierin niet op de hand van Schro
der zijn? 

De hoogste waarde cn de schoonste vorm der we
tenschap ligt in hare waarheid, eu van «lie waar-
bot! trsffien WIJ :lu muist mogelijke afwykin,,"n in 
tlie wetenschappen , welke leiden tot dc kennis tier 
natuur cn de mathesis. 

Tot de zuivci-c waarheid der wetenschap kunnen 
wij niet veiliger beslissen dun door de ervaring. 

W i l men tot dit oordeel ook ons verst am ie lijk 
kenvermogen, of onze zelfstandige denkkracht, als 
een werkkenden factor toelaten, dan komt het mij 
voor, dnt juist daanloor tc sterker de waarde der 
ervaring verhoogd wordt, cn deze te meer onmisbaar 
doet schijnen, voor het bereiken der wetenacbappe-
lijke waarheid. 

Pe waarheid, tlie als uitkomst van onzen zuiver 
wetenschap!«elijken arbeid wonlt verkregen, is ont
staan en opgebouwd uit axioma's cn stellingen, die 
toch ook op hunne beurt waarheden zijn; zoo waar 
en echt zelfs van oorsprong en wezen, dat zij geen 
bewijs voor hunne echtheid behoeven en daarom als 
zoogenaamde ontegensprekelijke grondwaarheden 
kunnen dienen. Ook deze grondwaarheden zijn als 
zoodanig hij ons bekend geworden door tie ervaring, 
en de gevolgtrekkingen, die wij daaruit afleiden, 
zijn zoo zeker en oiiwedersprekelijk (of een Cicero 
zou het moeten doen), dat ons gezond verstand onmo
gelijk kan dwalen, als wij ze aannemen als grond
slag voor meciilere ontwikkeling onzer denkbeelden. 

A l kunnen voorbeelden niet leeren, mogen dan de 
volgende dienen tot opheldering. 

Eén cn twee is drie; dit is eene grondwaarheid, 
dit; geen bewijs behoeft. In de eenvoudigste uitdruk
king is tlit tellen, en de uitvoering is verzamelen 
van getallen. Een getal nu is de naam eener hoeveel
heid en het cijfer is de zichtbare vorm vnn dat getal, 
p t a r boo ari zouden wij ertoe gekomen zijn om tc 
tellen, wanneer de natuur ons daailoe geen voor-
warpan aanbood? Zijn het dan ook hierin weder 
niet de stoffelijke voorwerpen, die tic werkzaamheid 
van ons verstand opwekken tot behandeling der ge* 
Uil len 'l 

Dat een driehoek geen vierkant i s , weten wij 
alleen door onderlinge vergelijking van beider vormen, 
en het zijn alweder tie driekante of vierkante vor
men der voorwerpen in de natimr, die aan ons ver
stand de mogelijkheid geven om in hunnen vorm 
verschil te ontdekken, ook ul hebben ze dit genteen, 
tlat ze beide vlakken zijn en mogelijk uit dezelfde 
materie samengesteld. 

Gemakkelijk wonlt het natuurlijk voor ons ver
sland, om het verschil te ontdekken, wanneer dit 
een driehoek en een cirkel betreft of een kubus en 
een kegel of bol. Het is de wetenschap, wier tunk 
het is dit verschil der vormen te ontdekken, binnen 
d « ( door hare werkzaamheid zelve, nl meer en meer 
lieperkte gnillZCn. 

Wij begrijpen, door do samenvatting van ver
schillende kenmerken, cn dnt begrijpen ligt iu de 
werkzaamheid van ons verstand, dn t , van bekende 
grondwaarheden uitgaando, andere verschijnselen en 
toestanden in zich opnoemt door indruk van hetgeen 
buiten ons beslaat, of door werking van binnen 

I 
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naar buiten, die verschijnselen en toestanden onder
ling of met hetgeen wij reeds weten vergelijkt en daar
uit gevolgtrekkingen maakt. 

Hiertoe ki-rncn ons venrhïl.'onde *oovnlligc h ' d p ' 
middelen van veel dienst zijn. 

liij de lessen in du beschrijvende meetkunst bezigde 
mijn leermeester een kleinen kogel ilïe ann ccn touw
tje h ing , als »het punt in tic ruimte"; de vloer 
onder onze voeten wus het horizontaal en de muur 
voor ons het verticaal vlak, waamp de horizontale 
cn verticale projectie van het denkbeeldig punt moest 
wonlen hr|KUild of liever gedacht. 

Pei-gelijke hulpmiddelen hebben m. i . de eerste 
beoefenaren tier bedoelde wetenschap eveneens moe
ten tt; U i ii nemen, om zich te overtuigen van de 
waarheid hunner eigen gedachten. 

Knook alweer leidde, bij tie bepaling van het punt 
in de ruimte, dc stoffelijke vloer en de muur tot 
tie zekerheid van het niut stoffelijk begrijpen. 

Het vin-stand moet dc verbeelding besturen cn het 
kan soms noodxskelijk zijn om tot tie zuivere waar
heid onzer kennis tt; geraken , om zoowel van het 
algemeene tot het bijzondere terug tc gaan als otn-
gekeenl. 

De aarde bestoud reeds langen tijd voordat de 
eerste aardrijkskundige geboren werd; en voor dat 
deel onzer wetenschap, tlat wy «geschiedenis" noe
men, werden dc eerste gegevens verzameld uit «le 
dingen, die toen reeds geschied waren, dus uit tie 
practische geschiedenis zelve , tlie evenmin van de stof 
onafhankelijk is geweest. 

De verticale beweging dor zee (de eb- cn vloedge
tijen) wenl reeds in de natuur opgemerkt, vAordat 
dit verschijnsel de wetenschap bereikte. Herodotus, 
een Grieksch geleerde, die ruim A eeuwen vóór onst 
jaartelling leefde, sprak in zijne aardrijkskundige 
geschriften raadt van een hevig af- en toestt oomen 
vun water in de Rootle Zee. 

Toen, ruim 100 jaren later, de Macedonische 
veroveraar, Alexunder dc GfOOte, niet zijn leger en 
vloot naar Imlie trok, cn~2tjiie schepen aan den 
mond van den Indus ('f aankwamen en tiaar bij hoo
gen vloed ankerden, keek het scheepsvolk vreemd 
op, toen zij bij de afgaande eb, al de schepen op 
het droge zagen zitten. (Curthis geeft van dit voor
val cenc pleizieiige, doch niettemin zakelijke beschrij
ving.) 

Kepler, tie man der wetenschap, kwam reeds op 
het denkbeeld, dat dt; maan met het verschijnsel van 
eb en vloed in verband stond, «ijl dc dagclijksche 
verachtering der watergetijen samenvalt met die van 
den maaristlooi gang door tien meridiaan. Newton 
verUnarde die verschijnselen der zee door zijne 
theorie der aantrekkingskracht, en Laplace gaf daar
van eene nog juister voorstelling; terwijl de weten
schap nu reedt zoover gevorderd i s , dat zij met 
cijfers uitdrukt, welk aandeel dc maan cn tie zon 
op de verticale beweging van het zeewater hebben. 

Is ook hieruit weder niet op te merken, dat de 
wetenschap hare regels en wetten grondt op de 
ervaring, op de juiste kennis der werkelijke natuur? 
Men kan zich geene verstandelijke voorstelling maken, 
die niet oors [non kei ijk gegrondvest is op gminlwaar-
hedeu, ontleend aan tic werkelijke natuur. 

Socrates wilde van de natuurwetenschap en de 
wiskunde niets weten. Deze geleerde der oudheid 
verwierp unvoorwuaiilelijk alle beoefening der |diy-
sica, als ijdel en onnut, cn stolde er alleen prijs 
op, voor zooverre zij op de dagclijksche bezigheden 
in het gewone leven betrekking heeft. Hij oor
deelde, tlat meer daarvan tc weten de mcnschelijke 
kennis te boven ging, en dat dit genoegzaam blijken 
moest uit tic tegen st rijt lige gevolgtrekkingen, die 
gemaakt wenlen door hen, welke in die wetenschap
pen vertier zochten door te dringen. De een be
weerde, zeide h i j , tint alles écu i s , tie antler dat 
er eene tulloozc menigte is ; tic ccn dat alles stil
staat, de ander dat er in alles beweging i s ; en 
hij besluit eenigszins spottend met dc vraag: of zij, 
als vrucht van hunne diepe kennis der natuur, ook 
regen, wind, donder en bliksem zelf zouden kunnen 
maken! 

Laten wij echter dien gcmocdelijken geteerde der 
oudheid over zijn weinige waanleering der physica 
niet tc streng booordoelen, maar daarbij indachtig 
zijn itnn tien tierden dichtzang van Hoileati: 

„Le tempi qui change tout, change nussi at» Inimt-io-, 
Cliaque L'L.'I' a MH pliiittiri, sou esprit ct sea iuoeim." 
Zoo Socrates in onzen tijd leefde en de physica 

ontmoette op den weg van zijn levensarbeid, dan 
zou hij otitwijfelliaur den hoed lichten voor haar 
glansrijke figuur; hij zou zich dan kunnen overtui
gen , dat het vermogen der wiskunde verder reikt, 
dan de vaardigheid uni eenvoudige stukken land te 
melen eu als erfgoed te verdeelen ontlcr du Athcners 
van zijn tijd. Hij zou dau kunnen opmerken, hoe 
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nu nog zijne lessen tol ontwikkeling van het men-
sehelijk ik hoog wonlen gewaardeerd, en dat de 
nedendaagsehS wijsbegeerte alle wetenschappen en 
kni'sti-ii omvat, in zooverre als zij hare bionneii en 
beginselen i en de haar besluivmde wetten uit oen 
ineiischelijkeu geest zelven, aanwijst en verklaart. 

Onze wetenschap ziet alle*, ondersoekt siles, meet 
alles eu heldert alles op, I te halve . . . . het ontstaan 
en het vergaan der dingen. 

•Ik deuk,' ' zegt Descartes, ieo daarom ben i k . " 
Het zij zoo. Juist die denkkracht schetst uw waarde. 

Laat ons dan allen wctensehuppelijk liberaal zijn 
en volharden iu ons onderzoekend streven, tot nut 
der menschhoid — , iu de vaste overtuiging, dat 
Jules Simon gelijk heeft, waar hij zegt: 

•Tont nous ramène i i cettu [lensée que, — soit 
peur un hotnme ou pour un peupk ou pour Chumo-
nité toule en t iè rc , riivanceincnl intellectuel" (dit 
woord in den zin van Kichte) »est mille fois plus 
important que tons les avaiitages mat ér iels." 

Zierikzee, Aug . 1880. J . G . L I I U T K N . 

A.NDREO P A L L A D I O . 

1580—1880. 
Vicenza, tie geboortestad van Palladio, dc stad 

waar die bij uitstek begaafde kunstenaar woonde, 
werkte en stierf, eu welke hij met een aantal pa
leizen versierde, zal op den VJrn Augustus aanstaande 
ongetwijfeld niet nalaten eene openlijke hulde te bran* 
gen aan de nagedachtenis van dien grooten architect, 
den Raphael der architectuur, zooals Algarotti hem 
noemt iu zijne vEsssi sur la peinture." Op dezen 
dag toch is bet driehonderd jaren geleden dat die 
laatste der groote Iknaissuuee-arehitecten uit de 
Romeinse he school tier zestiende eeuw gestorven is. 

Moge menig hedenikuigsrh architect zich aan die 
hulde aansluiten tloor zich vast voor te nemen Palloitio's 
nagelalen bouwwerken nog eens grondig te bestu-
dceren, en moge een enkel woord te zijner her'ui-

• nering hier nsst uiisplaatitt njit , - , 
Andreo Palladio werd in 1518 te Vicenza geboren. 

Zooals hij zelfgeschreven heeft, gevoelde hij reeds 
in zijne klinische jaren, cn hoe verre zijne herinnering 
ook reikte, groote liefde voor tic bouwkunst, en met 
Vitruvms als guls zocht hij, in zijne jongelingsjaren, 
zijne idealen slechts in de beoefening van die schoon
ste der kunsten. Ontegenzeglijk wonlt door deze 
zijne eigen uitspraak, tie in den mond van het volk 
tc Vicenza thans nog voortlevende overlevering tegen
gesproken, welke beweert, dat Palladio zich in zijn 
jeugd atm verregaande luiheid zou overgeleverd 
hebben en dat hij als opperman iu dienst van een 
nietselaaisbuus werkzaam zou geweest zijn. Nog 
grooter getuigenis tegen dis overlevering zijn zijne 
eerste werken, welke een dooi-sluund bewijs leveren 
van zijne kunde, niet dau door ijverige studie ver
kregen. 

Eene tweede overlevering zegt, dat Giun Giorgio 
Trissino de eerste lessen in tie airhitcctuur aan Palla
dio zou gegeven hebben. Zulks is echter hoogst on-
waai-schijulijk ; Trissino toch was een uitstekend let
terkundige, en wel-is-waar ccn beschermer der bouw
kunst, maar geen beoefenaar daarvan; bovendien, 
Palladio was te eerlijk man en tc dankbaar voor on
dervonden weldaden, dan dat hij in zijn boek over 
Bouwkunde niet hulde zou gebracht hebben aan 
zijn eersten en zoo gcnialen leermeester, wiens ver
diensten door het lUiliaunsche volk op zooduiiigeu 
prijs werden gesteld, dat zijne buste in het Pantheon 
te Rome bij de overige beroemde vaderlanders werd 
geplaatst. Ik acht het echter meer dan waarschijnlijk, 
dat Trissino hem onderricht heeft gegeven in dc be
diening der fraaie letteren, cn misschien hem dc 
eerste regelen der meetkunde heeft ingeprent, zonder 
dc kennis waarvan hij nooit van \ i t iuv ius als zijn 
gids koude gesproken hebben. 

Overtuigd als Palladio was, dat de wetenschap der 
bouwkunde niet alleen in de boeken tdud l t , maar 
ook cn vooral in zijnen tijil bestond in bet met oor
dcel bestudeeren der goed uitgevoerde voorbeelden, 
ondernam hij meermalen reisen, zelfs buiten Italië. 
Iu hoofdzaak echter zocht hij zijne modellen in het 
aloude Home. Vijfmalen gedurende zijn leven bracht 
hij uitsluitend voor studie geruimen tijd altlaar tloor. 

In ruime mate met kunstzin begaafd, gewaand 
met zijn meetkoord, bestudeerde hij tc Rome voor 
't eerst op 'illjarigon leeftijd met groote nauwge
zetheid de overblijfselen tier Romeinschu architectuur 
en vormde toen de regels, welke tic kenners onge
twijfeld in zijne scheppingen kunnen terugvinden. 
Zoodoende toegerust met grondige kennis, was hij 
reeds sjioedig in tic gelegenheid, na zijne terugkomst 
in Vicenza blijken te geven van zijn lijugevormden 
Knaak. 

De tijil waarin hij leefde wos hem daarin gunstig 
gestemd; rijke edelheden , hakende naar groot ver
toon, mildgcstemde stadsbesturen, cn vrijgevige, 
over groote fondsen beschikkende kerkelijke genoot-
•Ohappen wet lij ven len met elkander, om ook aan hot 
nageslacht te toonen hoeveel kunstzin hen bezielde. 
Thans nog laven tic architecten hunne begeerte naar 

kunst uau de grootse!»* monumenten, gesticht in die 
voor hunne voorgangers bij uitstek ideale tijden. 

Na zijn terugk • te Vicenza in 1547 vond Pal
ladio dc gelegenheid, zijnen medeburgers bewondering 
af te persen voor zijn talent; namelijk, de oude Ko-
maaiiseho Haziliea aldaar in een nieuw staatsiekleed 
te steken was sinds jaren het geliefkoosde denkbeeld 
van het stedelijk bestuur, dat nnn den drang des tijds 
gevolg willende geven, dit laatste vroeg Oothischeof 
Roinautische monument uit zijne stad wilde ver
bannen, of tenminste onzichtbaar maken, 

Eeu prijsvraag wenl uitgeschreven cn bet ontwerp 
van Palladio wenl eenstemmig, als zijnde hel beste, 
aangenomen. 

De lieidö boven elkander geplaatste arcaden rijen 
van zoo buitengewoon schoone verhoudingen zullen 
hein, die ze mocht bewonderen, wel nooit uit. het ge
heugen gaan. Het moeilijke vraagstuk heeft Pal
ladio hier, geïnspireerd door het stelsel der facaden 
bij du Romeinen voor hunne amphitheaters steeds 
gebruikelijk, meesterlijk opgelost; .le vrije ligging 
op de tegenwoordige ruim.! Piazza de' Signori is voor 
het totaal effect zeer voordeclig. De mep, die over 
dit kunstwerk Opging, was dan ook oorzaak, dat de 
outwei()cr daarvan naar Rome geroepen w e n l , om 
aan den voorgenomen bouw tier Pieterskerk aldaar 
zijne krachten te wijden. Trissino, steeds nog Pal
ladio' s beschermer, te dien tijde te Rome woonachtig 
cn gunsteling van Paus Paulus III , drong er bij 
dezen met alle kracht op aan, om zijn nog jeugdigen 
gunsteling de plaats te doen vervullen van den in 
154)1 overleden architect Antonio Sangallo, die zijn 
ontwerp voor de kerk gereed had. 

Werkelijk wenl hij tlau ook omstreeks 15.0 naar 
Rome geroepen, maar vond, helaas, Paus Paulas 111 
gestorven en zijn weldoener Trissino lijdende aan 
eene sleepende ziekte, waaraan tleze reeds iu 1550 
stietf. 

Te Rome maakte Palladio zich weder den tijd ten 
nutte met dc studie der aldaar ivanwezige oude ino-
ni.'ucr(tjap,,en van dien u i ' 1 dairteekunen, de. teeke
ningen, naar welke in 17."I0 het eerst de steengra
vuren wenlen vervaardigd, die tie bekende reiziger 
Graaf Hurliiigthoti met verklaringen verrijkte en 
uitgaf. Deze vond die teekeningen iu het palcis van 
Daniclo Harbaro, patriarch van Acquilca, welk pa
leis naar het ontwerp van Palladio was uitgevoerd. 
Slechts weinige exemplaren wenlen gedrukt voor 
Biirlingthon's vrienden; een herdruk, verrijkt met 
meerdere aan teek en ingen cn eenige details , wenl 
daarop iu 177'2 l«*zoi gil door den architect Chuiueron. 

I V stuilieit, welke Palladio gedurende zijn her
naald verblijf te Home maakte, hoeft hij voor het 
nageslacht bewaard in syne beschouwingen overRo-
ineiiischc antiquiteiten, waarvan in 1554 tegelijkertijd 
le Rome en U; Vcuetié eene uitgave verscheen. 

Hoewel te Rome meer dan één ontwerp makende 
voor den bouw der Pieterskerk , wenl hem na den 
lood van Paus Paulus III de uitvoering van ecu 
dezer plans niet opgedragen. Michel Angelo werd 
aangewezen den bouw te volvoeren, en deze volgde 
iu hoofdzaak het oorspronkelijke, door llraiuaiitc 
geleverde plan. 

Toen Palladio, toegerust niet tic grondigste ken
nis der antieke bouwkunst en met vaste stelregelen 
ten opzichte van tie herlevende kunst, andermaal te 
Vicenza terugkeerde, wachtte hein een werkkring, 
welks omvangrijkheid vrij kunnen begrijpen uit zijne 
nagelaten geschriften en de beschouwing zijner uit-
gevoerde bouwwerken. Allen getuigen van zijn veel
omvattend genie, zijn rijkdom van itleuéu. Du eerste 
uitgaaf van zijn belangrijk werk over de Bouwkunst 
verscheen tijdens zijn leven iu 1570. 

In een der vele levensbeschrijvingen van Palladio 
wonlt hem als ecu fout toegerekend, dat dc maten 
der teekeningen niet geheel overeenkomen met de 
maten bij do uitvoering, hetgeen tevens tot de 
onderstelling aanleiding gegeven heeft (men ver
diept zich gewoonlijk zoo gaarne in onderstellin
gen) , dat hij zijne ontwerpen op te kleine schaal 
toekende en dat later, ten dienste van den bouw, 
de teekeningen werden vergroot, waaronder de juist
heid der verschillende maten noodzakelijk moest lijden. 

In het stedelijk Museum tu Vicenza zag ik eigen
handig uitgevoerde teekeniiigen van Palladio, waarvan 
de schaal niet te klein is om naderhand, bij ver
groot ing daarvan, belangrijke fouten te doen ont
slaan ; OJI vele tuekeiiingcn zijn zelfs de malen inge
vuld. Du oorzaak van het verschil tusschen de maten 
der teekening en dio der uitvoering behoeft men 
echter, tonder onderstelling, niet verre te zoeken. 
Hoe vaak toch komt do architect tijdens tic uitvoe
ring in de noodzakelijkheid om afmetingen ofindee-
litigeu te wijzigen, al is het uiet uit eigen In-schou
wing , dan toch tloor toedoen van hen die laten 
bouwen; maar behalve dit, het tusschen PallsdkVt 
teekeningen en de uitvoering bestaande verschil is 

vau zoo garingen aard, dat het zeer begrijpelijk is 
waarom hij het niet nootlig oordeelde , zijne eens 
gemaakte teekeningen, welke hij bij de uitvoering 
gevolgd had , tu veranderen, ook niet teu dienste 
eener voorgenomen uitgaaf daarvan. 
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 14 Augustus 1880. 

Met boogen ernst en fijn gevoel voor edele vcr-
hoiidingen nam Palladio de Romeinsche bouwvormen 
tot grondslag aan, en wist de moeilijkste vraagstukken 
meesterlijk, oordeelkundig en toch /onder gezochtheid 
of gemaaktheid op te lossen. Vnn een geheel ander 
gezichtspunt uitgaande dan de bouwmeesters der 
|ierioile in de geschiedenis der bouwkunst, aan de 
Renaissance voorafgaande, en in lijnrechte tegen
spraak met hen, getuigen zijne werken van groote 
stelselmatigheid en edek harmonie. Nog meer komt 
dat verschil in opvatting uit daar, waar hij aan 
den drang der tijden gehoor gevende, naar het ko
lossale heeft gestreefd. Wij moeten daarbij niet ver
geten dat Palladio een der butste goede meesters 
van de Renaissance i s , maar dat wij bij hem ook 
reeds de kiemen vau verval waarnemen. 

De faoaden, zijner paleizen bestaan meestal uit. een 
zweren onderbonw, waarop hij gewoonlijk slechts één 
hullzuilen- of pilaster-ordonnantie plaatst. Tn enkele 
gevallen bekleedt deze ordonnantie twee verdiepin
gen; en moge men zich al niet met dezen bouwtrant 
kunnen vereenigen, de schoone verhoudingen ook 
in die facaden ontwikkeld, blijven toch aan de stu
deerenden eeu ruim veld tot onderzoek aanbieden. 

Een fijn gevoel ontwikkelt Palladio bovenal iu de 
vele door hem gebouwde vi l la ' s , die hij een vree) 
lijk en toch statig karakter te geven en in har
monie te brengen weet met dc omringende natuur. 
Getuige hiervan zijne »Villa Capra", in den mond 
des volks »la Rotonde" genoemd, wegens de koepel
vormige afdekking van de ronde middelzaal, welke 
villa in eene heerlijke omgeving is gelegen op een 
«Ier toppen van den Monte Herin», vanwaar men een 
prachtig gezicht heeft over de vruchtbare Bacchiglione-
vallei en net daarin liggende Vieensa. 

Van zijne kerken is San-Redentare te Venetië de 
voornaamste. Deze is in deu toen toongeveuden 
Jezuietenstijl gebouwd, echter met afwijking in 
zooverre van die dorre navolging der klassieke kunst
vormen, dat hij de twee boven elkander geplaatste 
bouworden, die als 't ware het type voor deze ker
ken vormen, door een enkel statig en meer eenvoudig 
Romeinsch tempehront vervangen heeft. Opmerking 
verdient ook nog hoe spaarzaam Palladio de voor 
dezen stijl ook typisch zijnde voliitenvonnige, hoogst 
wanstaltige contreforten aanwendt, / i j komen slechts 
voor bij de bekroning vau den koepel en wel iu zeer 
nederige afmetingen. 

Het zoeken naar grootsche vormen , waarin zoo me
nig architect vervallen is en nog vervalt, spreekt ook 
hier en daar uit Palladio's werken; maar grooten-
deels ligt de oorzaak vnn die bovenmatig groote 
verhoudingen, die in Vicenza's smalle straten zeer 
Onvoordeelig uitkomen, niet bij den architect, maar 
het was veelal de wensch der bouwheeren , om door 
groote en zware verhoudingen en vormen een mach
tig vertoon te maken ; hen zweefde Florence's Palazzo 
Pit t i voor den geest. 

Die toestand is niet onverklaarbaar. De ridder
lijke geest der edellieden toch, nog nauwlijks ont
wend aan de machtige burchten der middeleeuwen, 
kon zich onvoorbereid niet zoo spoedig gewennen 
aan den meer eleganten trant van de meesters der 
Renaissance, die wij in hunne latere werkeu zoo
zeer bewonderen. 

Palladio's plattegronden zijn ook eene aandachtige 
beschouwing ovcrwuardig, niet alleen om de symme
trie en do soms geestige indeeling daar , waar hij 
een regelmatige ruimte ter bebouwing heeft, maar 
ook om de onverbeterlijke eu doordachte oplossin
gen , waar hein een onregelmatig bouwterrein ter 
beschikking stond. Zijn die indeelingen ware studie-
voorbeelden, toch valt het niet te ontkennen, dat 
bij enkele paleizen de bewoonbaarheid soms opge
offerd is aan de goede verhouding der buiten-ordon
nantie, een fout waarin de meesten der Renaissance 

zoo gemakkelijk konden vervallen, door de strenge 
eischen der symmetrie in tegenoverstelling van de 
meerdere ongebondenheid bij deu bouw van de oude 
burchten. Maar toch moeten wij den architect daar
van geen te groot verwijt maken , en zijn werken 
niet te veel met een negentieude-eeuwsch oog be
schouwen en beoordeelen. Hij toch bouwde volkomen 
in den geest van zijnen tijd , toen men niet zooals 
wij veel kamers, met kabinetten en kabinetjes, smalle 
gangen en trappen, en minimum portalen, allen op-
geoflerd aan de grootte der vertrekken, benevens 
snoeperige boudoirtjes en onbruikbaar kleine badka
mertjes verlangde, maar groote wapenzalen, gale
rijen waarin de portretten der voorouders op ' t 
VOOfdeeligSt moesten pronken, bibliotheken, zalen 
waarin de verzamelde kunstschatten blijken gaven 
van den kunstzin der bewoners, en open gaande
rijen om de groote en luchtige binnenplaatsen. En 
naai' dien geest der lijden beeft Palladio meester
stukken geleverd, eeue aandachtige bestudeering ovcr
wuardig. 

Palladio was eeu man vau zeer uitgebreide kennis. 
Om zijne veelzijdige ontwikkeling was hij als lid 
aangenomen van de Olympische Academie, die in 
1"»;».") te Vicenza werd opgericht, zich ten doelstel
lende het beoefenen der letterkunde en welker leden 
zich toelegden op het ten tooneele voeren van dra
matische scheppingen. Deze uitvoeringen hadden niet 
geregeld, maar slechts van tijd tot tijd plaats, en bij 
gebrek aan een vasten schouwburg bediende men 
zich van houten tenten. Zulk een tent werd bijvoor
beeld voor éo'ne voorstelling door deu architect Serlio 
opgeslagen op de binnenplaats van bet Palazzo Porto. 

Toen in 15u'2 de iSofonisba" van den meorgenoern-
den (Üuu I Üorgio Tiïssino zou opgevoerd worden, wenl 
aan Palladio ongedragen een schouwburg voor die 
gelegenheid te ontwerpen. Zijn ontwerp werd uit
gevoerd iu ile bovenzaal der Basilica, en in de annalen 
der Academie wordt met uitbundiger» lof over bet 
practische en sierlijke van de inrichting gewag ge
mankt. Maar ook deze schouwburg deelde bet lot 
zijner voorgangers en moest na de voorstelling weder 
afgebroken wonlen. De groote en aldus telkenmale 
terugk.•-•rende kosten bij elke opvoering deden de 
noodzakelijkheid gevoelen urn een vasten schouw
burg le bouwen, eu aau bet genie van Palladio 
danken dc Vicenzers den eetiigeu , prachtigen Olyin-
pischeu schouwburg, geheel naar Romeinsche en 

Oriekschc overleveringen gebouwd. Dc amphithenters-
gevvijze ingerichte ruimte voor de toeschouwers zou 
volgens den een 3000 , volgens den ander zelfs 0000 
personen kunnen bevatten. Echter, met het plan in 
de hand, was het mij ter plaatse niet mogelijk voor 
meer dan ruim duizend personen goede zitplaatsen 
tc vinden. Dc wel wat al te rijk met lieclden ver
sierde Soena boeit het oog door de kunstig nage
bootste jierspectievische gezichten in lange straten, 
eene afsluiting vormende, zooals die hij de Romei
nen gebruikelijk was. De achtergrond der toeschou • 
wersruimte is met hare zuilengaanderij, waarop een 
balustrade, in verband met den door pilasters ver
deelden wand, van hoogst effectvolle werking. 

Den 2 3 , , e n Maart 1580 werd de eerste steen 
van dit gebouw, in tegenwoordigheid van Palladio, 
gelegd, maar hij mocht zelfs niet beleven de funda
menten nog gereed te zien , want spoedig na dien 
datum werd hij ziek en verliet zijne woning niet 
meer. In hoofdzaak geheel naar de oorspronkelijke 
teekeningen werd door zijn zoon Scilla het gebouw 
verder voltooid , en bij het einde van den DOUW in 
45H4, en nu de inwijding ervan niet de nKdippo" 
naar Sophocles, droeg het de goedkeuring van de 
leden dei- Academie terecht in die mate weg, dat 
zij besloten in het gebouw zelf een standbeeld voor 
den genialen ontwerper op te richten, welk voor
nemen echter eerst in 1751 tot uitvoering kwam. 

Voortdurende en ingespannen arbeid , zoowel ten 
dienste van zijne medeburgers cn Stadgenooten, als in 
den vreemde, ondennijnde de krachten van den ove
rigen man, die, zwak van gestel, bovendien in zijne 
laatste levensjaren gebukt ging onder de droefheid 
over rampspoeden in zijne familie, voornamelijk over 
den dood van twee geliefde kinderen. Op 02jarigen 
leeftijd sleepte eene vrceselijke hemden 10*" Augus
tus 1580 ten grave. 

Palladio wordt, en te recht, nog steeds hoog ver
eerd door zijne geboortestad; zoo is in het reeds 
vroeger genoemde stedelijk Museum van Vieensa, 
het PMUSCO Civieo", hetwelk gevestigd is in het 
Palazzo Chiercgati, een van zijn beste en laatste 
werken, eene geheele zoal ingericht voor de tentoon
stelling van verschillende op hem betrekking hebbende 
voorwerpen, als handteekeniiigen, vele zijner eigen
handig geteekende ontwerpen en eenige door hem 
zelven bijgehouden verrekeningsboeken ten dienste van 
een of ander bouwwerk. Die ontwerpen , gewoonlijk 
geteekend op een schaal van 1 sï 50, zijn eenvoudig 
opgewerkt zonder schaduw of schaduwlijnen, het 
metselwerk en pleisterwerk in licht karmijnroode. 
tint, de raamopeningen en intercalumnién der gale
rijen in donkerzwart. Over tic echtheid der overige 
herinneringsstukken, als een paar blauw lluweelen 
muiltjes met goud geborduurd , oude kleedingstukken 
enz., kan ik en niemand oordeelcn. 

Vermelding echter verdient nog eene andere hulde, 
hem door het thnns levende geslacht bereid. In 
de onmiddellijke nabijheid vnn het Palazzo del Con-
siglio of de Basilica, zijn eerste werk van betee-
kenis, en tegenover de Loggia del Delegat o, een 
van zijne laatste, en Relaas, onvoltooid gebleven wer
ken (de bouw ving ann omtrecks 1571), werd in 
1850 een marmeren standbeceld voor hem opgericht, 
gebeiteld door den bekwamen Gajassi. 

Als Vicenzer geboren, maar als Europeaan ge
storven, zal zijn nuum zonder al die hnldeblijken 
blijven voortleven eu zijn roem nooit wegsterven. 
Daarvoor ook waken zijne zaakrijke geschritten en 
zijne werken te Vicenza en Venetië'. 

's-Gravenhage. Louis . 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

— Volgens La France is men eiin geslaagd een 
papier te bereiden, dat onverschillig blijft voor de 
werking van water en vuur. Men vormt een mengsel 
van twee derden gewone papierpap en één derde 
as bestpap (een draderige, delfstoflelijke zelfstandig
heid , waarvan men onbrandbare pitten en schermen 
maakt) , aangelengd in eeu oplossing van gewoon zout 
en aluin. Men brengt dezen gemengden brij over in 
het werktuig, dat hem in papier moet doen ver-
keeren. Daarna domjielt men het verkregen papier 
iu een bad van gomlak, opgelost in alcohol of een 
ander oplossingsmiddel. Men doet het vervolgens, als 
eindbewerking, tusschen rollen doorgaan en kan 
het daarna in vellen verkoopen. Het zout en het 
aluin vermeerderen dc sterkte van het papier cn 
geven het, te gelijk met het asbest, weerstandsver
mogen tegen dc werking van het vuur. Het gomlak 
maakt het ondoordringbaar voor water en belet het 
te vloeien, zoodot men erop kan schrijven ofteekc-
ncn met gewone ink t , gelijk op het papier, dat 
reeds gebruikt wordt op de bureau's. Dit papier 
is dus uitmuntend voor hnndetsbooken, offieieele 
stukken , archieven enz. Wat de beste inkt voor 
openbare bureau's betreft, als de minst veranderlijke 
en dc moeilijkste om uit te wisschen, dit is nog 
altijd de gewone ink t , gemaakt uit de galnoot, 
gelijk onze vaderen zc vervaardigden. 

— La Nature van 24 Juli j l . bevat een opstel 
over tie droogmaking der vijvers van Domhes, ten 
noorden van Lyon. Van de 39,000 bunder was 
bijna een derde bedekt met water. De helft der 
bevolking leed aan koorts. In 1853 besloot de 
Fransche Regeering de streek gezond te maken. Zij 
gaf 1,500,000 francs subsidie aan een Maatschappij, 
die 6000 bunder vijvers zou droogleggen. Sinds 
vijf-en-twintig jaren zyn er 10,000 bunder door 
haar aan den landbouw hergeven. Zij legde een 
spoorweg ann van lining naar Sathonay (Lyon). 
De bestaande putten werden dieper gemaakt en be
kleed met metselwerk en geven nu helder water. 
Over 1100 vierk. kilom. is in vijf-en-twiutig jaren 
7 millioeu fr, uitgegeven; de gemiddelde levensduur, 
die 22 jaren en 10 maanden was, is nu meer dan 
38 jaren, en de schatkist heeft meer dan de rente 
van het door haar uitgegeven geld terug. Zie ook 
Annates des potits et chaussc.es, 1879 §. 

— De lichttoren van Kertsj (Zuid-Ruslund) is 
nabij zijn fundamenten gescheurd, zoodut de toren nu 

overhelt. Het draaiende lichttoestel werkt slecht. Het 
onderzoek heeft aangetoond, dat de toren op vulka
nisch terrein gebouwd i s ; gassen, die verscheidene 
steenen der fundecring opgelicht hebben, ontsnnppen 
uit de scheur. Men vreest voor een uitbarsting, die 
den toren zou verwoesten, en het zou dan onvermij 
delijk zijn hem naar een andere plek te verplaatsen. 

In Nederlandsch-Indié kan dit voorval tot voorzich
tigheid bij het kiezen van een punt voor kust ver
lichting opwekken. § 

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 be-

j schikkingen genomen: 
bij den Waterstaat enz. benoemd: tot ingenieur 

lste klasse, de ambtenaar op non-activiteit G. van 
Houten, laatstelijk die betrekking bekleed hebbend) 
tot opzichter lste klasse, de opzichter 2de klasse 
J . E . Gehel; tot opsichter 2de klasse, de opzichtei 
3de klasse D. Morinjé; tot opzichter 3de klasse J . O. 
Westenberg; 

bij den dienst der Staatsspoorwegen op Java. 
benoemd; tot hoofdingenieur, de ingenieur lste klasse 
bij den Waterstaat enz. J . J . Dijkstra; ontslagen. 
eervol, dc tijdelijk-opzichter 2deklasse A . van Vfamen* 
bercli; verleend: een tweejarig verlof naai'Europa, 
wegens ziekte, aan den bouwkundig ambtenaar 2de 
klasse J . B. Hubenet; 

hij het Mijnwezen, benoemd: tot hoofd ingen ie ui 
J . II. Meuten, laatstelijk die betrekking bekleed heb
bende , thans belast met dc waarneming der betrek
king van ingenieur 2de klasse bij gemeldcn tak van 
dienst. 

I — Door den Minister van Waterstaat, Handelen 
Nijverheid is aan den raad van administratie der Hol
landselie IJzeren-Spoorwegmaatschappij, tot wederep-
Begging, vergunning verleend voor een stoomsleep-
dienst op de rivieren, stroomen en kanalen in Ne
derland, waar sleepbooten wonlen toegelaten, als-
inede op de Zuiderzee, en aan de lirma Van dei-
Bent en C ic . , te Middelburg, tot wederopzegging, 
vergunning verleend voor een stoomsleepdienst op het 
Nederlandsch gedeelte van het kanaal van Terueuzen. 

— Men verneemt, dat het voorstel is gedaan om 
het korps ambtenaren bij de Staatsspoorwegen in 
Nederlandsofa Oost-Indié aan te vullen met een 
hoofdingenieur-werktuigkundige. 

— In de eerste helft van November, op nader 
te bepalen dag, zal te 's-Gravenhage een examen 
worden gehouden voor de betrekking van landmeter 
van het kadaster. 

Z i j , die tot het examen wenschen te wonlen toe
gelaten, kunnen zich vóór den lsten October tot 
den Minister van Financiën wenden; nadere bijzon
derheden bevat de Staats-t'ourant n". 180. 

— De architect der Rijks-museiimgebouwcn te 
Amsterdam, de heer P. J . H . Cuypcrs, Ls door den 
Minister van Dinnenlandsche Zaken gemachtigd om 
den termijn voor de indiening van ontwerpen en mo
dellen voor decoratieve beeldhouwwerken van boven
gemeld Museum met twee maanden te verlengen, 
zoodat deze thans uiterlijk 1 December e. k. bij hem 
moeten ingeleverd zijn. 

Amsterdam. In de 95ste algemeene vergade
ring van de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen, 
Woensdag 11. gehouden, werd een voorstel behan
deld, strekkende dat de vergadering 

1", het Hoofdbestuur machtige zich te wenden 
tot de Nederlandsche Maatschappij ter bevonlcring 
van Nijverheid te Haarlem en tot de Vereeniging 
ter bevordering van Fabriek-en Handwerksn ij ver
heid te 's-Gravenhage, om met deze te overleggen 
wat er tot bevordering van het Kunst-industrieel 
Onderwijs in Nederland kan gedaan worden, zoowel 
door deze Vereenigingen als door de Maatschappij 
Tot Nut van 't Algemeen, 't laatste echter onder 
voorbehoud van de nadere goedkeuring der alge
meene vergadering; 

2". het aangehouden voorstel, voorkomende op de 
agenda voor de algemeene vergadering van 1879 , 
als ingetrokken te beschouwen. 

Nadat dienovereenkomstig besloten was, werd 
eene subsidie van ƒ 1000 verleend tenbehoeve van 
de modelschool, op te richten door de Amsterdam-
sche afdeeling der Vereeniging tot bevordering vun 
Fabriek- en Handwcrksnijverheid in Nederland. Deze 
subsidie wordt voorloopig slechts voor één jaar toe
gekend. 

Rotterdam. In den Gemeenteraad van Donder
dag 11. was aan tie orde het voorstel van Burge
meester en Wethouders, betreffende den afvoer van 
feral ion op Fijenoord, strekkende tot aanneming van 
het vrije afvoerstclsel en om in verband daarmede, 
overeenkomstig het rapport van den directeur der 
gemeentewerken, te besluiten: 

l o . in de bestaande riolen in de Rose- en de 
Stieltjesstraat ook de fecaliën tc doen opnemen; 

2o. de spuiing van het riool in de cerstgeiioemile 
straat te doen plaats hebben door middel van de 
waterleiding naar gelang zulks noodig wordt bevon
den ; 

3o. dc riolen op het Noordereiland volgens het 
door hem aangegeven plan te doen aanleggen en ook 
daarin de fecaliën op te nemen. 

| Met 29 stemmen tegen 1 werd conform het voor
stel besloten; het schijnt dat dc leden, die vroeger 
voor het Liernur-stelsel waren, na de laatste brief
wisseling met die lirma overtuigd z i jn , dut voor 
Fijenoord dat stelsel niet aan te bevelen is. 

Deventer. Door 212 inschrijvers is in het waar
borgfonds voor den lociuilspoorweg deelgenomen voor 
een bedrag van ƒ 1 3 0 , 5 0 0 , en door de gemeente 
voor f 40,000. Zal de locaalspoorweg tot stand ko
men, dan moeten 40 a 50duizend gulden, die aan 
het waarborgkapitaal ontbreken, alsnog bijeenge
bracht worden. 

Utrecht. Door den beer E. Lebecque tc Biiissel 
is concessie aangevraagd tot het leggen van een 
tramweg door de stad, en wel van het station vnn 
den Ocetenpoorweg en vun de Tolsteeg-baiTière tot 
aan de Wecrdbar r i è ic 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 
MaMiSag, SA Aug. 

Amersfoort, te 11 nren, door het gemeentebestuur: 
bet uitdiepen der Latigcgracht, ter lengte van .'105 M. 

•ledum le II nren, iu het gemeentehuis: het leggen 
van eenige meter griiitbauu in bet dorp Bedum, en het 
oerstenen van de scboolgebonwen te Itoilmn. Zuidvvolile 
en Noonlvvolile. enz. 

Westeree*., (e 12 uren, door bet bestuur van bet 
waterschap Westbroek, iu het gemeentehuis: bet ver
nieuwen van hut bouten schut bij het dorp. Aanw. te 
10 uren. 

SJreedBUpM, te 12'/, uren, door burg. en weth.: het 
verbreeden van een gedeelte van het Studentenpad, buiten 
de voormalige Ebbingeiwort. 

tirenlngen, te I2'/, aar, door burg. en weth.: het 
verven der regelwerken van de paarden- en vin-markten. 

Kampen, te 1 uur, door bet gei neen bestuur: bet 
maken eener iKi/.ultsteenen glooiing enz. 00 de Kardoezen 
eu de Zuiderwaard. 

••nmernrlian*-, te 1 uur, door den adjunct-directeur 
van bet Itijksgesticbt (hiimcrsc hans: de levering van 
340.000 KG . steenkolen. 

t Lee , te 1 iiiir. door den rentmeester vau het Kroon
domein, ten zijnen kanton-: het doen van eenige herstel
lingen aau de bouwhoeven Asselt, Iliillemunsgoed en 
I'ddeler T . :ian de slaglmoinen in het Soerenscbe bosch 
enz. Inl. bij den opzichter BredenOOrt en den rentmeester 
A. Verkouteren. 

Amsterdam, te 1'/, uren, door de directie der Holl. 
Uzeren-sp.>nr wegmaai schappij, iu Het Vosje: Bestek 190: 
M t maken vnn 4 wat* H tors woningen vidi dryfstcen r i e t 
werk met daarbijbehnnrenile werken iian den IpOOrWeg 
Amsterdam—Rottenlam en Amsterdam—Zutfen; Bestek 
197: idem van 7 wachters woningen metdaarhijbehoon-nde 
werken aan den spoorweg Amstenlam—Rottenlam en 
Amsterdam—- Zutfen. 

MenalSuni. te 2 uren. door bet gemeentebestuur van 
Menaldumaileel; bet afdammen, droogmaken en -bonden, 
benevens tiet slatten van de vaart de Botgorre, ter lengte 
van p. m. 3000 M. 

Iievi-nter, te 4 uren, door S. Lammers l,.zn.: het 
bOUWfiO van 6 woningen buiten den Noordenhorg aan de 
Uselstruat. * 

DlnHdag, tl Aug. 
llerdrecht, te 11 men. in bet Hntel-Bellevue: het 

verbeteren van het fort Ite Ruvter, iu de positie van 
Willemstad. Raming ƒ .'186,000, 

Varden, te 11 men, door ü. J.Ensink: het gedeeltelijk 
afbreken en wederopbouwen van zijn logement. Inl. bij 
deu opzichter II. A. Weenink, te Vorden. Aanw, 16 en 
17 Aug. 

W«en»dag, SN Aug. 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van water

staat enz.: liet verrichten van bersteilingen aan buitenge
wone wintel-- en stormschade, ontstaan aan de Rijks-
nviervverkeii langs bet Keteldiep. Raming ƒ5720. 

'•-Hage, te 12 uren. door het ministerie van water
staat enz., ten dienste der Staatsspoorw.! l a bet maken van 
een gedeelte der werken tussclicu Veeneiutaa! en Hbenen 
voor den spoorweg Amersfoort—Nijmegen. Inl. bij den 
hoofdingenieur, te Arnhem en deu sectieingenieur, te 
Rbenen, Raming ƒ 387.000 ; 2o, het maken en leveren 
van wissels eu kruisingen np het goede renstal ion in de 
Stadsrietlundcii te Amsterdam, ten behoeve van den spoor
weg Nleuwediep —Amsterdam. Inl. bij den eerstaanw. 
ingenieur te Amsterdam. 

WUk-fcU-UuunteSe, te 12 uren. door bet bestuur 
der wmteret*happen, in bét gemeentehuis: het ïnuken van 
eenige vernieuwingen en herstel lingen aau duikers cn 
schoei ingen. 

Zwolle, te 1 uur, door de architecten W. en F. C. 
Kuch, in het na te noemen perceel 1870: het amoveeren 
der perceelen nos. 713, 1880 en 1881 en 1870gedeeltelijk, 
aan de Uselkade, en d aarter plaatse bouwen van een 
heerenbuis voor Mr. Van Diggelen. 

'•-Hage. le 3 uren, door den architect II. J. van den 
Brink, in het liefdegesticht St.-Jnuuncs de Deo: het bou-
W.ÜI vim een H. K. ziekenhuis. 

Denderdag, Aug. 
Dordrecht, te 11 uren, door deu architect II. W. 

Veth, in Kiwphandel-eii-Zeevaart: het bouwen van een 
woonhuis en toebchooren op een terrein, gelegen aau 
den Bonrweg E. 644. 

Hedembllk, te 12 uren, door dijkgraaf en heemraden 
van bet Ambacht de Vier Noorderkoggen: bet maken vau 
2 straatwegen onder Wogiuuu en Spanbroek en onder 
Hssrwert en Oost woud. te samen ter lengte van ruim 
4000 M. 

Lelden. te 12 uren, door burg. eu weth.: bet maken 
van eene verplaatsbare muziektent. Inl. bij den gemeente-
airhitect 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij totexpl. van 
Staatsspoorwegen, aan het cent raai luni-au : het makeu vuu 
de grond-, kunst- en SSnigO andere werken, ten behoeve 
van de uitbreiding van het stationseuiplacement Venloo. 
Inl. by deu section rgeniour te Venloo. Itamiiig j 65.400. 

Haarlem, te 2 uren, door huig. en vveth.: het dempen 
van stunten, maken van riolen, ophoogen eu bestraten vau 
wegen iu bet Hozen prieel aldaar, lui. hij den gemeente-
artthitect J. E. vau den Arend. Aanw. 16 Aug., te 10 uren. 

Vrijdag, SO Aug. 
HelleveetflluU, te 10 uren, in kamer A16 van kazerne 

no. 1: bet maken van strafkamers in Gebouw 5 te Helle
voetsluis. 

Arnhem, te 12 uren. door bet ministerie van water
staat enz., aan bet gebouw van liet prov. Iiest •: lo. het 
verrichten van eenige vernieuwingen en herstellingeu uan 

gebouwen, behoorende lot liet Rijksveer over de Lek 
te Kuilenburg. Raming ƒ640 ; 2o. het onder-prof iel-
brengen en herstellen van den rechter veerweg eu de 
beide veei's toe pen, behoorende tot hetzelfde veer. Ita
miiig ƒ1360. 

Groningen . te 12 uren, door het prov. bestuur: het 
makeu vau een kanaal ter verbinding van hotboter- met 
het Daiiisterdiop. ten noordoosten van de stad Gnniingen. 

Oude-1de, te 12 uren. door het parochiaal kerkbest. 
van St.-Bavo, hij C. Bakker, in De Rustende Landman: 
het bouwen eener pastorie in verblind met de kerk. Inl. 
bij den architect Th. Mulkenbocr, te Leiden. Aauw. te 
11 uren. 

Ratterdam, te 1 uur, door burg. en weth.: bet hou
wen van eene bsWSSiSChool met woning aan de Gi-oene-
laan. Aanw. 16 Aug.. te 11 ureu. 

Geer, te 2 uren, door het gemeentebest.: lo, het ver
bouwen van een gebouw tot bewaarschool; lo, het ver
bouwen van de openliurc lagere school en het inrichten 
van een gebouw tot school voor meer uitgebreid lager 
onderwijs; 3o. bet verven van het inwendige van het 
pust- en telegniafkaiitoor met de woning van den direc
teur; 4n. het herstellen eener brug over de Rogge, bet 
maken eener beschoeiing, benevens het verven dier brug; 
Bo. bet verven iler gemeentel» unpen. Aanw. te 12 uren, 
beg. hij de O. L school. 

KeetMerswaag, door de commissie van beheer van 
len kunstweg over Bergtim euz. naar Iloerenvceii: de 
levering der lieuoodigde grint eu Duitsche straatsteen. 

Haasniet, door bet R. K. lurochiaal kei klwstuur: 
prijsopgaaf van circa 85,000 hantgebnindo, 170,000 uitge
zochte en 260.000 basterd brikkon, te leveren vóór 1 Nov.; 
2o. circa 800 HL. Dooriksche- en 200 HL. Luiksche kalk, 
100 NL. tras, te leveren vóór Oct.: So. metselwerk per 
M 1 der fuudceriug van koor. 2 zijbeuken en sukristie. 

laterdag, If Aug. 
•-Hoard, te 10 uren, door burg. en weth.: hot maken 

van afsluitingen van 2 duikers iu den zuidelijken vesting
wal met bjjbehoorende werken. Inl. bij den ingenieur-
adviseur R. van Hasselt, te Aiiistenlatn en luj den ge
meen tearebitect J. M. Nsobe, te 's-Bosch. 

DeTenter, te 10 uren, door het gemeentebestuur: het 
maken van verschillende loodsen, gebouwen en verdere 
inrichtingen teu behoeve van de inestiilauLs. 

Amsterdam, t e i l uren, dnor den directeur der marine: 
lo, het maken van eene zwem inrichting op 's Rijks marine
werf: 2o. bet naar aanwijzing uitbaggeren van het Ma-
'iiedok te Amsterdam. Aauw. 16 Aug., te 10 uren. 
Nneeh . te Huren, bij don logementhouder D, Cupenis: 

bet houwen van 12 woningen, lid. bij W. de Jong, bui
ten bet Hoogend, aldaar. 

~ itterdam, te 12 uren, door de firma M. Most mei jer, 
in het pand zelf: het verbouwen en inrichten tut uuiga-
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zijn mot bovenhuizen van het pand no. 86 aan de Korte-
Ifoogstraat, voorheen het koffiehuis «Neerland* Wapen". 
Aanw. 17 Aug., te 10 uren. 

Belsward, te 12 uren, hij deu gardiaan Hidma (voor 
het St.-Aiitoniegasthuis): lo bet maken van een ijzeren 
hek; 2o. het leveren eu stellen van oen Kscaussijnscbe 
stoop en rollaag; 3o. bet doen vau eenige timmerwerken; 
4». bet verven van bet gebouw van buiten, Int. bij den 
architect I'oederbach. Aanw. 16 Aug., te 11 oren. 

Weerden, te I uur. iu do kazerne: het maken vau 
eeu brandspuitbuis bij du wagciiloodscn buiten de Leid-
tchepoort, te Woelden. 

Manuring, W Aug. 
Dordrecht , te 12 uren. op het raadhuis: het leveren 

van ongeveer 350 .\1' riviergrint. 
Hlllegem, te I uur, door de NWd-Zuiilhollaiidsche 

Stmiin-t ruin way maatschappij, iu Het Waiieu van Frii-slund: 
het leggen van de spoorbaan met wissels eu toebohooren. 
beneNSS de daarin voorkomende kunstwerken, ten be
hoeve van don stoomtramweg Haarlem—Lelden. Aauw. 
18 en 20 Aug., te 10 uren, aanvangende te Leiden nabij 
Zoiner/org. 

Dinsdag, 24 Aug. 
Waalre, te 12 uren, door het gemeentebestuur van 

Aalst-eu-Waalre: bet makeu van oen keiweg van Aalst 
naar Wauliv. tor lengte van 2795 M.. in 2 perc. Aanw. 
18 Aug., te 10 ureu. te lieginiien te Aalst. 

Leeuwarden, te 1 uur, door bet ministerie van wa
terstaat, san bet seboow van bet pmv. bestuur: bet be-
planten van s-Rijks-grooten weg van Leeuwarden naai
de Overijsolsche grens. Aanw. 18 en 20 Aug. Raining 
f 2050. 

YVoniNdag, IS Aug. 
'••Ilage, te 11 uren, door het ministerie van water

staat enz.: de lichting eu opruiming van eeu iu den 
Neder-Riju, even boven liet MamiksclieviKU', gezonken 
vaartuig. Aauw. 21 Aug. 

Ih-11*lm* te 1 uur, door burg. en vveth.; het op
ruimen eener bestaande 011 liet maken eener nieuwe 
ij/.eten draaibrug voor voetgangers. Ink bij den gemeente-
architect. Aanw. 20 Aug.. te 11 uren. 

Hoorn, te 1". men. door burg. en vveth.: de levering 
van 5000 KG. grove F.ng. haaidkolen, 20,000 K<1. grof 
Riihrgiuis, 8000 KG. cokes. 18.000 KG. Kng. uiachinekoleii. 

Amsterdam, door de directie der Holl. IJzeren-spoor
wegmaatschappij, Vijgendam: de levering van 1500 tens 
grove kacbelst een kolen. 

Vrijdag, 27 Aug. 
'•-•••eb, te 10V, uren, door het ministerie van water-

terstuut enz,, aan het gebouw van bet prov. bestuur: bet 
voortzetten der verbetering van de Mesa, van de Brd-
veldschesluis naar bet dorp Engelen. Aanw. 21 ou 23 
Aug. Riming ƒ37,000. 

Arnhem, te 12 uren, door hot ministerie van water
staat enz., aan bet gebouw van het pmv. hestuur: het 
makeu eener kloibek leed ing en liemetsrling in bet Apcl-
aoornsche kanaal boven de QrSntseheskUS. Aanw. l'J en 
21 Aug. Baming ƒ3570. 

Zaterdag, 2*t Aug. 
Utrecht, te 1 uur, door burg. en vveth.: het vernieu

wen en horstellen van werf-eu kaaimuren en schoeüugen. 
liet verrichten van eenige werkzaamheden aan de sluis 
luj l.ill.i en het slaan van meerpalen bij bruggen. 

Maandag, SO Aug. 
Hlllegem, te 1 uur, door de NiHird-Ziiidbollandsche 

Stooin-ti-ji 11 wavmaatschappij. in Het Wapen van Fries
land : bet iiiaken van gebouwen en ventere werken ten 
behoofs van den stoomtramweg Haarlem—Leiden. Aanw. 
25 en 27 Aug., to 12 uren. 

Llmmen (bij Alkmaar), te 1'/, uren, door het R. K. 
paros, kerkbest, bij den kastelein V . OtOOti bet doen van 
vorlmuwiiigcn aan de R. K. kerk en toren aldaar. Inl. bij 
den bouwmeester A. C. Bleijs, O.Z. Voorburgwal 226, te 
Amsterdam. Aanw. te 12'/, uren. 

Weensdag, I nept. 
n-llage, te II uren, door bet ministerie van waterst. 

enz.: bot horstellen der winter- en stormschade aan het 
afgegraven ge.l--.-lt-- van den Milligscheu dam ontstaan. 
Aanw. 28 Aug. Raining ƒ:1460. 

'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van water-
staat enz.: het verrichten van werken tot voortzetting van 
de verbetering der Ito ven-Maas, onder de gemeente Audel. 
Aanw. 4 Sopt. Raming ƒ21,600. 

'•-Ilage, te 12 uren, door bet ministerie van water
staat en/.., ten dienste der Staatss|»oorwegen: lo. hot ma
ken van het gedeelte Kesteroil—Jtesscn—Kist vuu den 
spuorwpg Amersfoort—Nijmegen. Inl. bij den hoofdinge
nieur te Arnhem. Aauw. 30 Aug. en 1 Sept., telkens te 
10 uren. Raming ƒ «36,000. 

'•-Ilage, te 12 uren, door hot ministerie van water
staat enz., ten dienste der Staatsspoorw.: het leveren en 
verwelken van stort steen, ten behoeve van de overbrug
ging van bet Hollaudsch-Diep. Inl. bij deu hoofdingenieur 
Vau der Toorn, te 's-llage. bij den ingenieur Hogerwaard, 
te lioriiicbem, den opzichter l ie Kievit, te Gorinchem en 
deu opzichter Chevalier, te Willeinsdorp. Aauw. 31 Aug. 
en 1 Sept. Raining ƒ 70,400. 

Vrijdag, f » Mept. 
'•-Baarh, te 10'/, uren, door het ministerie van water

staat enz,, ean het gebouw van het pmv. bestuur: het 
vervangen vuu een gedeelte grintbaaii door koibestrauiig 
op den Rijksweg van Kind hoven naar Weert onder de 
gemeente- Stratum. Aanw. 4 011 6 Sept. Raming ƒ3500. 

Op later te bepalen datum. 
Leeuwarden: het ainnveeren der huizing Lett. F no. 

90, in het Zaailand, aldaar, en het ter plaatse stellen van 
eeu woongebouw <:. a. Iul. bij deu architect J. D. llruns. 
Aanw. 18 Aug., te 11 uren. 

Afloop van Aanbestedingen. 
's-Heerenhaeh, 30 Jul i : de herbouw der door brand 

vermeid,, schuur, mot varkenshok enz. op de hofstede van 
A. W. Rninijn in Stejlepolder onder Hoinkenszand, onder • 
beheer van den bouwkundige A. le Clercu; ingekomen 
12 bilj., als: 
C. Uidonbergh, te Wemeldinge, ƒ 8700 
J- L- Kole, „ Neuzen, l 8000 
J. 1'. Kuch, » Reinkenszand, • 7300 
1'. Zandee, » Yerseke, • 6080 
ü. Kngelbert, > 's-Heerenhoek, » 6876 
L. I). v. d. Linde, » Cortgene, » 6700 
1'. Dronken, » Kapelle, » 6580 
B. den Ex ter van deu Brink, » Krabbend ijke, H 6580 
It. van Maris, • Kiipe>b>. » 6548 
ll vun Verre, » Noordgouwe, » 6449 
N. Steenblok, » Nieuwdorp, » 6010 
O. Facr, » 's-Hcercnhoek, » 5VU8 
gerand, 

Mrheemda, 31 Juli : lo. het bouwen eener school te 
8chf la; ingek. IV hilj., als: 
C. Hoikens, te Oostwold, f 12,680 
J. E. Wolrich, ,- Hoogezand, I 12,100 
0. F. llazelhof, Oude-Pekela, » 11,735 
J. <lmenoveld, * Westerlee, > 11,577 
B, van der Voort, • Winschoten, » 11,56$ 
B. Kunst, •' Scheemda, » 10,648 
1'. Ravensberg, « Winschoten, • 10,610 
E. J. Brons, • Wagenborgen, » 10,330 
J, 11. Dijkhuis, » l hides, hans. | 10,215 
<!. J. Puls, 1 'tWaur, >, 10,140 
11. 11. Schreuder, » Zuidbroek, • 10,100 
O. ft Cmne, » idem > «,mjB 
J. Vrison, n Leek, » y.tf'J'J 
II. 1 Ui hof. • Noordbroek, » y...is.t 
J. Buurke, » idom • 9,V70 
II. Hmns. > Scheemda, • 9,700 
K. II. Holthuis, * Nieuwe-IVkclu, » 0,500 
T. Holthuis, • Groningen, » 0,489 
B. II. Dras, • Nieuw-licerta, - 8,740 

2o. dc verlenging der school te Heiligerlee; ingekomen 
9 bilj., als: 
H. Kunst, te Scheemda, ƒ2750. 
O, Hoikens, » Oostwold, » 2570. 
J. Gmetioveld, » Westerlee, 1» 2542. 
B. Brons. • Scheemda, » 2530. 
H. II. Schreuder, » Zuidbrock, -» 2205. 
J. ter Velde, » Winschoten, » 2225. 
O. F. Crone, > Zuidbroek, « 2170. 
B. Smit, • Meeden, » 2025. 
W. Brons, » Westerlee, » 1045.74 

Hunxrheten, S Aug.: het doen van eenige herstel
lingen aau den dorpstoren; ingek. 5 bilj., als: 
A. Beekbuis, tc Bunschoten, ƒ 3600 
II. Dekkers, » idom • 3500 
F. de Bruin, • Hoogland, 1 3100 
K. v. d. Hoogen, l Bunschoten, 1 JWOO 
S. van Soest, » Mndrecht, 1 2800 
afgemijnd door S. van Soest VOOT / 2575. 

Amsterdam , 6 Aug.: de levering aan het departement 
vau koloniën van verschillende bciioodigdheden; miuste 
inschr. waren als volgt: 

Perc. 1, 7500 kwartiermutscu: J. F. Sogers eu Zoon, -
Breda, ƒ5176. 

2. 7500 idem: J. F. de Bony, idem, ƒ5175. 
3. 5000 idem: .1. F. Sogers en Zn., ƒ3450. 
4. 46,000 cumblettine halsdassen: Ikuitjes en Van Slee

den. Amstenlam ƒ6872.40. 
5. 46.000 idem idem : dezelfden, ƒ6872.40. 
6. 40,000 idem idem: dezelfden, ƒ5076. 
7. 31,000 idom idem: dezelfden, f 4631.40. 
8. 700 naaizakjes, compleet: II. J. Kliju de Jongh, Am

sterdam, /'574. 
1). 6000 M. oogjesgoed: A. J. ten Hoopen en Zn., Neede, 

ƒ 2326.20. 
10. 12,500 M. blauwe baai: Gebr. Pessers, Tilburg, 

ƒ 23,000. 
11. 12.500 M. idem idem: Tb. de Beer, idem, ƒ21.875. 
12. 12,500 M. idem idem: Gebr. Pessers, idem, ƒ22 ,375. 
13. 12,500 l i klem idem: H, Matbiisen.ideui. ƒ22.218.75. 
14. 5000 spreien, katoenen: Vau Hoek en Co., Enschede, 

/ 5765. 
15. 5000 idem idem: dezelfden, ƒ6765. 

'16. 5000 idem idem: dezelfden, ƒ5765. 
17. 5000 idem Idem: dezelfden, ƒ6765. 
18. 1400 IL keperiakeri I II. Mathijsen. ƒ4452. 
10. 600 stukken brugsbont: J. Willink en Paschen, 

Wit itei-swijk, ƒ5650. 
20. 302 stukken idem: dezeffden, ƒ2905.24, 
21. 2000 sabefltwasten voor onderofficieren: B. van Don

gen. Breda, ƒ3500. 
22. 2000 idem idem: J. v. d. Laat, Amsterdam, ƒ3500. 
23. 5000 idem voor korporaals; 11. van Dongen, 7 1750. 
24. 6000 M. geel kemelsharen galon: G. N. V. d. Veer, 

's-Boscb, r*504. 
25. 14,000 haarkammen : J. Graft Amsterdam, ƒ950. 
26. gespen en knoopen: W. Hoven en Zoon, s-Hage, 

ƒ3811.06. 
27 - 2800 st. ongebl. gez. on gee. katoen: Stroinck en 

Bliidenstein. Enschedé, / IU.315.20. 
28. 2600 st. idem idem idem: Blijdenstcin en Co., idem, 

ƒ 5041. 
20. 2170 st idem idem idem: Stroinck en Blijdonstoiii, 

ƒ 71W4.28. 
30. 1300 st. ongebleekt katoen: .1. F. Scholteu en Zn., 

Enschedé, ƒ3203.81. 
31. 3000 st. blauw doorverft! katoen: Ankersmit en Co. 

Deventer, f 31,140. 
32. .'intui st. idem idem: dezelfden ƒ 31.140. 
33. 3000 st. idem idem : tiezelf.len. ƒ 31.762.80. 
34. 2250 st. idem idem : dezelfden, ƒ 23,355. 
35. 2277 st. idem idem : dezelfden, ƒ 23,635.20. 
36. 1438 st. idem idem : dezelfden, ƒ 14,026.44. 
Neuien , 5 Aug.: het maken van werken tot oever-

verdediging vau den Nieuwe-Neiizenpolder; ingekomen 4 
bilj., als: 
C. v. d. Hooft, te Neuzen, f 21.000 
D. Tholens, * Hoek, I «1.998 
Ü. de Jong, Neuzen, • 20,000 
H. Hage, 1 Middelburg, 1 19,300 

Moti-rdtjk, 5 Aug.: bet bouwen vsn eene huklboawers-
wniiing iu Polder III of den Groote-Mimlder. onder beheer 
vau den bouwkundige J. van 't Riet, te Amstelveen; in
gekomen 14 bilj., als: 
H. de Groot, te Knollendam, ƒ 15,582 
J. Bosch, >• Slnlenhjk. » 15,362 
J. de Vries en A. Pet, » Purmerend, » 14,591 
L. Desman, » Ondshoorn, » 14400 
U vau Dicst, • Koudekerk, » 14,400 
J. J. Verhagen, » Haarlemmermeer, » 14,213 
J. W. dc Hei, » idem » 13,938 
G. van Steonwijk, •> Sloterdyk, 1 12,950 
J. J. vnn Deth, 1 Zwammerdain, » 12,880 
II. do Bree, » Haar lemmer meer, p 12,815 
M. Rijneveld, • Mijdrecht, 1» 12,771 
A. Vermist, • Haarlemmermeer, » 12,700 
F. Brugman, » Alkmaar, » 12,200 
P. L. van l^oy, j» Halweg, • 11,880 
gegund aan A. Vonnist 

Zwolle, 6 Aug.: de levering en het vonver ken vau 
ongeveer 1000 IJS zachte puin voor den Hasselterdijk, 
tegenover den mond der Vecht; ingek. 6 bilj., als: 
Naamloo/o Vennootschap Olster Steenfabriek, 

(zonder verwerken), f 2.25 
Vervvaaijeii en Co., to Arnhem, • 2.50 
P. vim Koppenhagen, te Utrecht, » 2.40 
II. Schuiten, te Zwolle, - 2.35 
A. de Lange, idem, » 2.19 
P. Hell, idom, " 2-15 
per M ' ; gegund. 

llreda , 6 Aug.: het verbouwen van een oud huis voor 
P. de Vries, aldaar, onder behoor van den architect J. A-
Domes; aangenomen door Tb. Eikolens en Co., voor ƒ2378. 

Hallum , 7 Aug.: lo. het maken van polderdijken iu 
het waterschap Lutjewoude, ter lengte van 2045 M.; 
minste inschr. WssJ, A. Tuinier, te Hemelum. voor ƒ2140. 

2o. slatten, verwijden enz, van strooinslonten; minste 
inschr. was II. de Bruin, te Kollum, voor ƒ2435. 

3o. het maken cn leveren van 24 pompen en het stellen 
van 26 stekken; minste inschr. was Wed. II. Westra, te 
ll •I/urn. voor ƒ624. 

Ilmmncloo, 7 Aug.: de opbouw met vergrooting der 
bouwhoeve »Holtbuizeu" onder Enghuizen. onder beheer 
van den architect Brink Evers; ingek. 4 bilj., als: 
De Vries, te Ilummeloo, ƒ 3425 
Sic beluik, Doetinchem, » 3257 
Berendsen, » Keppel, » 3147 
Masselink, » Doetinchem, • 2939 
gegund. 

Amsterdam, 7 Aug.: lo. het verrichten van bagger
werk in de zijkanalon A, D en I van de Ajnstcrü^iinsche 
Kanaalmaatschappij; iugek. 4 bilj., als: 
I. van de Velde, te Papendrecht, ƒ 12.800 
W. Goedkoop li / . . . II Amsterdam, » 9,787 
B. van den Ilos, » Schel link woude, * 0,400 
C. B o s Az., • Dordrecht, -> 8,000 

2o. bet oud er-profiel-brengen eu onderhouden van een 
vak kanaaldijk in het voormalig Westelijk IJ en een deel 
van de Voorzaan, behoorende tet de bedijking van polder 
VII; ingekomen 2 bilj., als: 
B. vau den Bos, te Schellinkwoude, ƒ 8860 
J. C. Bouterse, • Velzen, • 4608 

Kampen, 7 Aug.: bet 5e perceel der bedijking Koe-
koek-Zwiinsleger; hoogste der 3 inschrijvers was J. Wijn-
holt, te Brunnepe, voor ƒ5696; minste inschr. J. Dekker, 
te Grafhorst, VOOT ƒ3466. Raining ƒ3830. 

EVaerdbreek, 7 Aug.: het maken vau een gebouw met 
annexen voor stoomwatergemaal; ingek. 5 blij., als: 
(I. F. Kroon, te Zuidwolde, ƒ 5042 
II. i )li holl. i Ntwrdbroek, i 4644 
J. Buurke, » idem » 449? 
A. Doaiije, » idem > 4350 
G. Hoikens Gz. • Oostwold, » 4100 
gegund. 

Mtad-Almeloo, 7 Aug.: lo. het dempen en bestraten 
van een deel der llagengracht U T lengte van 54 M.; 2o. 
het dempen der waterleiding inden Bidden, lang 177 M., 
met gedeeltelijke liestrating; het leggen van ceiiientrioleii 
met zinkputten iu heide te dempen gedeelten: 3o. het 
maken eener bestrating van klinkerbmkkcn op uenEsch; 
ingek. 4 bilj., als: 
Ê. Gierveld, te Wiorden, ƒ 6480 
K. M. Spoor, • Sta.l-Aluiel.Ki. * 6332 
C. Kek hardt, » idem » 6260 
W. Arntz, » Milligen, I 6067 
nog nirt gegund. 

Oiiri-Ht-h-rlaiid , 7 Aug.: lo. bet onderhoud der stra
ten eu gebouwen der gemeente ged. bet 2e halfjaar '80; 
minste inschr. was G. Pijl, aldaar, voor ƒ8240. 

ID. Idem idem over bet le halfjaar '81; minste inschr. 
was W. Ikittciibcrg, aldaar, voor / ' 1 1 8 ; beide gegund. 

Amsterdam, 9 Aug.: hot gedeeltelijk vernieuwen van 
de Papelaansbrug, gelegen over de Muidervaart tusschen 

Diemorbrug eu Muiden; minste inschr. was L Pasterkaiup, 
voor ƒ 4 7 4 

Kron ingen , 9 Aug.: het maken van eene aardehuun 
en het bepuinen vaneen jaagpad, bijlangs de Aa, het bou
wen van een vast brugje en net leggen vau afwaterings
buizen; ingek. 8 bilj., voor de sommen van: ƒ8100, ƒ7862. 
ƒ7706, ƒ7710, ƒ7390. f0803, ƒ6665 en, van G. llazelhof. 
to Oudo-Pekela, ƒ5019. 

Helder, 9 Aug.: bet verbeteren van do forten Oost-eu 
Westoever en Iljiks-Aduur.ial, eu van de linie aan de 
landzijde iu de stelling vau Helder; ingek. 4 hilj.. als: 
J. Oldenburg, Bergen en II. Nottelman, Schoor), ƒ 800.1100 
Ü. van iler Meijden O l . Hardinksveld, • 320.000 
C. Verheul, klem • 312.800 
H. T. Wiegerink, Groenloo, i 294.6o0 

Enschedé, 9 Aug.: het bouwen van oen fabrieksgebouw, 
ververij, weverij enz. voor Gebr. Van Heek; ingek. 9 bilj., ah 
Lainmci'ink en Fleege, 
Buinu. 
II. Lammcriuk, 
Wcgereef, 
Fylstru, 
Geerling, 
G. Dertsen, 
H. Tón is, 
G. Beltman A.Gz., 

te Enschede, 
idem 
idem 
idem 
idem 
Idem 
idem 
idem 
idem 

f 26,050 
. 26,725 
1 2fi,t!70 
i 26,570 
i 25.970 
• 18,700 
i 94,900 
. 24.970 

Veendam , 9 Aug.: bot verbouwen vau de school te 
Borgereninimgilie ; ingek. 7 bilj., als : 
K. S. vau helden, Kiel-Windeweer, ƒ 2342. 
J. Pr I. Veeiitlaui, » 2320. 
G. Kliphuis, Kiel-Windeweer, * 2282. 
J. II. /mu', /nulwending, » 2275. 
VV. Otthnf en It. VcTveR KVl-Windoweer, » 2178. 
ti. F. Elkenberg c s., Borgeroainpagnfe, » 2125.30 
II. Schreuder. Zuidbrock, » 1999. 

D e i r s l | l , 9 Aug.: bet op-do-diepte-hrengen en bet ged. 
6 jaren op-de-diepte-hmiden van de buitenhaven te Delf
zijl, alsmede het stellen van dukdalven on hot verrichten 
van eenige andere werkzaamheden aan de haven en ba

ken ; ingek. 7 bilj., als: 
H. H. Harkema Wz., 
A. G. Huijskes, 
ii. C. M. Rottinghuis, 
It, Volker, 
I. v. d. Vtdde, 
L. Kalis Kz., 
H. Bos Az., 
gegund. 
Raining 

H-Besrh , 
langs 

te Groningen, 
• Hedel. 
> Delfzijl, 
• Dordrecht, 
1 PajH'iidrecht, 
1 Sliedrecht, 
• idem 

f 144.800 
» 135.933 
• 135.477 
• 1.14.UO0 
• 133,500 
» 120 .400 
w 115 ,000 

» 146.000 
10 Aug.: het bouwen van een scboidings-
don tuin dor Rijks-hoogere burgerschool 

• Willem l i " , te Tilburg; minste inschr. was H. A. Dusèe, 
te Tilburg, voor ƒ2150. 

Delft, 10 Aug.: de levering aan do artillerie-stapel-011 
coii-truitiemagazijiien van: -'(000 KG. inessingdraad. dik 
0.036 M„ 5000 KG. idem, dik 0.028 M., 1500 KG. idem. 
dik 0.0205 M.; minste inschr. weien L. J. Enthoveu en 
Co., te 's-Hage, a ƒ 70.20 per 100 KG. 

Arnhem, 10 Aug.: hot ontgraven van eenige kana-
lisatiepijpen binnen de gemeente, zoomede van de daaruit 
getrokken diensthuizen tot verlichting van particuliere 
geitouwen en van lantaarns der publieke verlichting, en 
liet daarna, bij ontdekking van gebreken, herstellen daar
van; ingekomen 5 bilj,, als: 
11. Heuvels. Arnhem, 4'/. PCt boven tarief 
M. P. Vale. idem, 4 - ben. • 
A. W . Lonsiuk & ii. II. v. d. Heijden, id., 12 » » s 
(J. II. A. Eibers, idem, l l 1 s 
C. F. X, Kleinefeldt idem, 10 
gegund aan Kloinenfeldt. 

Velp, 11 Aug.: lo. liet bouwen van een dubbel woon
huis, onder beheer van den architect M. K. Smit; ingek. 
0 hilj., als: 
G. II. do Koning, te Velp, 

n idem 
» idem 
l idem 
» idem 
• idem 

ƒ 10.081 
• 9.993 
.1 0,785 

9,370 
8,070 

I). Wassiuk. 
W. A. Duijm, 
E, J. N. Steentjes, 
W. Regiering, 
J. Jansen, 

hst bouwen van een woonhuis, onder beheer van 
denzelfde; ingekomen 6 bilj., als: 
A. Ahhenhuis, te Velp, ƒ 5080 
E. J. N. Steentjes, - idem » 4076 
W. A. Duijm, 1 idem 1 4798 
J. de Wilt. " Dieren, • 4764 
W. Regiering, » Velp, • 4700 
B. Wassmk, » idem » 4493 
gegund. 

e-Hage, 11 Aug.: het wegruimen van een in de Nieuwe-
Maas, nabij den havenmond der Koningshaven te Rotter
dam, gezonken vaartuig; ingekomen 3 bilj., waarbij 2 van 
onwaarde; eenige inschrijver, die in aanmerking Kwam, 
was A. van der Tak. te Gocdereedo, voor ƒ7700. 

Willemsoord. 11 Aug.: het bouwen van eene zwem
inrichting voor het etablissement Willemsoord; ingek. 19 
but, als: 
I, It. Lusschuit, 
P. Spruijt, 
II. Bakker Jr., 
Gebr. Korft", 
P. Zaatman, 
Gebr. Jan/en. 
M e n en SteUsart, 
J. F. Pbilius, 
Gebr. Klein, 
P. Dinnker, 
A. Vos Rz., 
A. Bels, 
Gebr. Boon, 
J. (uitjes. 
M. Daalder. 
A. Groatf, 
J. T. Moorman, 
DJde Vries 
Gebr. Moorman, 

Sneek, 11 Aug.: het 
ingek. 9 bilj., als: 
L. T. Visser, 
C. Faber & P. Bijvoets 
CL H . Visser, 
J. Bjaanleina, 
H. ten Cate, 
II. de Klein, 
J ; de Graaf, 
F. Prins, 
D. de Boer, 

revweude, II Aug.: het bouwen eener boerenstelp-
huiiing op Woiinebureii, voor J. Rinkes; ingekomen 8 
bilj.. als: 
1). Algeia. te Exmorra, ƒ 11,955 
J. de Jong, >- Ivoiiilum, » 11,048 
J. Riensira. » Workum, •> 11,548 
II. Veltman, » Bolsward, » 11,415 
S. Algera, • Gaast, I 10,850 
A, Spijksma, i> Pitrrega, I 10,784 
IJ. Schuiirinans, » Witmarsen, • 10,360 
A. Feeentra, » Ferwoude, > 0,900 

A r n h e m , 12 Aug.: het leveren 011 stellen van een ge-
gnl.'ii-ij/.ei'i-ii gashntidcrkuip met gashouder, voor de ge-
meentegasfabriek; ingekomen 16 hilj.. als: 
Compagnie Générale des Conduite- tl' Eau 

BOS Vennes, Luik, ƒ 144,000 
Holienzollern Actien-Gesellschaft für Locc-

motivbau, liiissclilorf, » 115.000 
Geveke en Co., Amsterdam, .. 113.234 
F. Wóhlort'sche Masclünenhaii-Anstalt & Eisen-

giesserei Actien-Gesellschaft, Berlijn. • 105,600 
Ouisburger Actien-Gesellschaft für Giesserei, 

Duisburg, » 103,700 
Actien-Gesellschaft IWgwerks-Verein Friedricb 

Wilbelmshütto, Mulbeim a/d Ruhr, -> ia%686 
B. A. Sc lire tien en Oft, Leiden, » 00,080 
J. M. van der Made, Amsterdam, » 00,000 
J. Hillen, Grave, » 09,000 
P. Vprbniggen, Waddinksvoen, » 97,700 
A. W. Lensink & ii. II. v. d. Houden, Arnhem, * 96.770 
Pemi en Buuduin, Dordrecht. » 92.000 
M. van dor Kuijl, Slikkerveer, i» 01,980 
L. J. Enthoveu en Co., Vllage, » 87,896 
Nederl. StiMimlxiotmaatschappy D. L. Wolfson, 

directeur, Rotterdam, » 85,795 
J. L . Nering UtÜgcl en Co., Deventer, » 77,94). 

te Haarlem, ƒ 8400 
l Helder, 8400 

idem » 7100 
idem 1 7010 
idem .1 7000 
idem •• 6958 

• idem .. 6940 
idem • 6880 

l idem » 6680 
• idem » 6400 
• idom .1 6262 

idem 1 6190 
idem » 6102 

s idem » 6100 
idem 6100 
idem • 5800 

• idom » 5800 
• idem - 6780 

idem » 5250 
en van 160 M. hoofdriool enz.; 

te Sneek, ƒ 0 7 0 . 
idem 1 040. 

1 idem 1 935. 
lippenhuizen. • 012. 
Sneek, 003. 
Leeuwarden, » 805.42 

1 Sneek, » 874. 
idem 1 817. 

Oppen huizen, » 732. 

Zwolle. 13 Aug.: lo. bet verrichten van keibestrstfng 
aau de travers.' van den grooten Rijksweg door Steenwijk. 

2o. idem idem van dien door Aimeloo; minste inschr. 
was J. II. van de Ven, te Arnhem, resn. voor /'4255 en 
ƒ 2 8 0 8 : 

8 0 . bet doen van k linker best rat ingen op de groote 
wegen iu de pmv. Overijsel; slechts l biljet ingekomen 
van W. Arntz, te Milligen. voor ƒ3037. 

's-llage. De opbouw vun een «Tehuis VOOT Militairen", 
aldaar, onder beheer van tien architect J. If. Mullerj ge
gund aan M. vim Spanje, te 's-Hage, de op) w tonder 
betimmering en decoratie, voor f 13.450. De drie gekozen 
inschrijven* waren, met bovengenoemde. Rutgers on Co., 
en rsardekoper. 

V E R K O O P V A N B O U W G R O N D 
te Groningen op den Ü Augustus 1880. 

Tot aanvulling van de voorloopige opgaaf omtrent 
de opbrengst der bouwterreinen te Grordngen, die 
door het Domeinliestuur in publieke veilinggehraeht 
weiden, is dienende dat de zes eerste kavels in de 
nabijheid van de voormalige Heei«|ioort en wel ter 
weerszijden van den nieuwen uitgang gelegen zijn. 
De andere perceelen, ten getale van dertien, liggen 
op het bouwblok tusschen de Oosterhaven en het 
Damsterdiep. Voor het bekomen vnn een goed over
zicht omtrent de gemiddelde waaide der bouwgronden 
is het derhalve noodig de kavels I tot 0 te groejieercn, 
en op gelijke wijze met de perceelen 7 tot 1B te 
handelen. Hieronder volgt de opgave der grootten , 
koopsommen en der prijzen per centiare, waarbij er
aan gedacht is melding te maken van den verkoop 
van perceel 6 in vier onderdeden. 

Nommer. 
der 

perceelen. 

Kadastrale 
grootte. 

Ila.| A . j Ca. 

Koopsom. GemiildeMe 
per Ca. 

1 II BS f ïoflooj— f 9 •111 
'2 10 58 9000 — 

f 9 
117 

3 III !•> 1359.5 — 13 36 
4 1:1 li» ,13511 — 8 34 
5 11 n l 10300 — 13 5 3 . 
Ga X 68 8010 — 9 34 

b '.1 09 9108 — 10 1 1 1 

c 111 r.7 10834 — 9 38 
il i „ 0 97 88843 — 8 7 ' . 

Te zamen. 1 H7 40 f 177305 — f '•> 46» 
Deze verkoop werd goedgekeurd , maar ten aanzien 

der gunning van de perceelen 7 tot 9 en 11 tot 13 
wordt de beslissing van den Minister van Financien 
tegemoet gezien. De uitkomst van deze groepering 
wordt in onderstaande tabel medegedeeld: 

Nommer. 
der 

perceelen. 1 

[adutrale 
grootte. 

a. A . | Ca . 

Koopsom. 
Gemiddelde 

per ('a. 

7 7 53 { 3985 1 5 'J l 
8 4 50 8085 — 5 83 
9 3 03 8385 S M . 

10 3 00 8875 — 3 32 
11 7 38 5400 — 7 JV' 
18 3 88 8000 — 5 IK 
13 0 41 3000 — 5 l i d ' 
14 3 7 7 1775 — 4 w 
15 a 43 8000 - e 34 
18 3 61 3285 — 0 10 
17 3 34 3875 — 0 22 
18 3 39 3100 — 6 19 
19 3 44 3500 — 7 27 

Te zamen. - 58 50 ( 35085 - f 5 Bgi 

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 O N 
D E R W I J S A A N A M B A C H T S S C H O L E N . 

Den 31sten Juli j l . had de 13de algemeene ver
gadering plaats van de Vereeniging tot bevordering 
van Onderwijs aan Ambachtscholen. Zij werd ge
houden te 's-Gravenhage en geleid door den Voor
zitter J . J . IL Cornelisse van Amsterdam, die in zijn 
openingswoord hulde bracht aan de afgestorven leden ; 
A . Hulïnagel van Amsterdam en W . II. J. Wonder-
lich van Den Haag. 

De Secretaris P . J . den Hertog had als zoodanig 
ontslag genomen. In deze vacature weid voorzien 
door de benoeming van H . L . Boersma te 's-Hage. 
Daarna werd bepaald, dat de volgende algemeene ver
gadering in December a. s. te Amstenlam zal wonlen 
gehouden, datum en lokaal later te bepalen. Hierop 
volgde de lezing van het jaarverslag der Afdeeling 
Amstenlam, waaruit bleek, dat deze Afdeeling in 
gunstigen toestand verkeert, en het bezoek harer 
vergaderingen niet weinig wonlt bevorderd door de 
voordrachten, welke de leden daar voor elkander 
houden over verschillende onderwerpen, omtrent tlieo-
rio en practijk van ambacht en nijverheid. 

Daarop volgde de lezing van het Rapport der Jury 
omtrent de werkstukken, ingezonden op de uitge
schreven prijsvraag: 

vliet in netteekening brengen van een wen
teltrap voor één verdieping, met rond gat , ge
bogen buitenboomen, handlijsten of leuningen , 
balusters en hoofdbaluster; in hoofdzaak van hout; 
op een schaal van 1/40. 

Het detailleeren (uitslaan) van de onderste zeven 
treden, met dc hoornen, leuningen, baluster en 
spijlen, op eeu schaal van de helft der ware 
grootte. 

De uitvoering van dat ondergedeelte, naar de 
detailteekening (dus op dezelfde schaal), moet in 
eikenhout en geheel los z i jn , en zoodanig, dnt 
teekening en uitvoering blijken dragen, door den 
mededinger zelf ontworpen en vervaardigd tezijn. 

Ook wordt verekKht een door den mededinger 
goed gesteld verslag van de wijze, waarop de uit
voering in model is geschied", enz. enz. 
Op de uitgeschreven prijsvragen waren twee ant

woorden ingekomen. 
De Jury , bestaande uit de heeren Jb. Olie Jbz., II. 

L . Boersma, resp. directeuren der Ambachtsscholen te 
Amsterdam en 's-Gravenhage enden heer J. J . II. Cor-
nelisse voornoemd, gaf bij monde van haar rappor-
teur den heer Boersma, als hare meening te kennen: 

http://chaussc.es
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dat onder de balde inzenders de uitgeloofde gelde
lijke boloouing tal verdeeld werden, en wel zoo
danig , dal aan den eenen inzender / MU en aan 
den anderen f '20 toekomt, beiden uit te reiken 
met ccn Getuigschrift van het Ifestuur der Ver
eeniging en cerr afschrift van het Rupjiort der Jury. 
Mei algemeene stemmen werd dit voorstel door de 

Vergadering aangenomen. 
Hij oj-eiiing der naambriefjes bleken inzenders te zijn : 

1). te Groen en A . Engelkamp, tjeiden oud-teerlingen 
van dc Ambachtsschool te Arnhem. 

Aangemoedigd door dit aanvankelijk succes, werd 
in den loop der vergadering besloten tot het uit
schrijven van een nieuwe prijsvraag, thans voorliet 
smeden (bankwerk). Ken som van ƒ 2 5 wenl daar
voor beschikbaar gesteld. 

Tot commissie voor de regeling en beoonlocling 
wenlen benoemd de heeren F. lierghuis Lzn. , direc
teur der Amliachtsschool te Arnhem, J . Holland, 
Ollder-direeteur der Ambachtsschool te Amsterdam 
cn M . van E ld ik , onderwijzer in bet smeden san de 
Ambachtsschool te Vt in ivonhagc , voor welke prijs
vraag weldiu een uitnoodiging tot deelneming kan 
verwacht worden. 

Van de punten ter bespreking op den beschrijvings
brief , was het eerst»!: 

» Welk* eischen moeten gesteld worden roor de 
toelating van leerlingen aan ambachtsscholen7" 

De sprekers , die daarbij het woord voerden, waren 
eenstemmig van oordeel, dat die ontwikkeling min
stens zoo moge z i jn , als elke leerling van gewonen 
aardog ïn de hoogste klasse eener goede school voor 
gewoon lager onderwijs bereiken kan, opdat het 
theoretisch ambachtsoiiderwijs, zoo weinig mogelijk 
een herhaling, zooveel mogelijk eene voortzetting 
daarvan zij. 

Hierna had een voorloopige g « lachten wisseling 
plants naar aanleiding van den onlangs ingestelden 
tijdelijken cursus in liet teekenen voor leeraren cu 
onder-wijzers in dat vak bij middelbaar onderwijs,— 
een zaak die blijkbaar in hooge mate tie belangstel
ling der vergadenlen lokte, en daarom dan ook op 
een der eerstvolgende vergaderingen een prrnt van 
nadere bespreking zal zijn. 

Eene Commissie , bestaande uit de heeren l ïoersma, 
Olie cn Detr Hertog, is opgedragen, danrbij de Ver
gadering van nader advies te dienen. 

Hiermede was de eigenlijke vergadering afgeloo
pen , en werd zij op de gebruikelijke wijze gesloten. 

Na alloop daarvan brachten de leden een liczook 
aan het nieuwe Ministerie-gebouw van Justitie te 
's-Hage, dat met de meeste belangstelling wenl bo-
zichtigd. 

Aan het gebouw der Ambachtsschool, w a a i " zich 
de inzendingen op de bovengemelde prijsvraag vooi 
het timmervak bevonden, namen de leden van elkan
der afscheid. 

Vervolg der Berichten en Mededeelingen. 
B I N N E N L A N D . I. 

's-Gravenhage. Z. M . de Koning-gniothertog 
heeft benoemd: den heer Mr. L . A . N . (ietrits, lid 
der Gedeputeerde staten vnn Noord-Brabant en voor-
zittcr der watersnood-commissie in dat gewest, tot 
commandeur, den heer L . Keurenner, ingenieur, 
tot ulïirier, eu den heer Van Tcelfelcn, dijkgraaf 
van Lathoren, tot ridder der orde van de Eikenkroon 

Alfen. liet bestuur van Rijnland, met hoofd 
ingelanden en hoofdingeland-plaats ver vangei-s, heeft 
een bezoek aan de werken tot versterking van den 
Lekilijk-bovcndams gebracht. Des morgens wei-den 
de heeren te Kuilenburg ontvangen door den Dijk 
graal van den Lekdijk. De heer Went ink, kameraar 
van den Lekdi jk , gaf met den heer Vnn Dissel 
ingenieur van Rijnland, de noodige inlichtingen. Per 
stoomboot trok men naar \Vijk-bij-Duurstede, van 
tijd tot tijd aan den dijk uitstappende om het werk 
tc bezichtigen. Zoo deed men te W i j k , onder 
Schalkwijk, tc Vreeswijk; aan den Huize Lekzicht 
werd de Zuider Lekdijk bezichtigd, die 7.50 M . - f -
A . I'. hoog is. Den 16 Maart 1876 rees daar het 
water tot 6.74 •+ A . P . De Noorder Lekdijk wordt 
nu aanmerkelijk versterkt en gemiddeld 1.25 M . hoo
ger gemaakt, zoodat menigeen aanstaanden winter zijn 
hootil gerust kan te slajien leggen. Voorwaar, het 
Hoogheemraadschap van Rijnland verdient allen lof, 
dnt het zoo Hink, met veel opoffering, in deze de 
koe bij de horens heeft gepakt, en een groot deel 
der inwoners van Zuid- cn Noord-Holland moeten 
het daarvoor dankbaar zijn. (.V. II. C.) 

Veendam. Dc oflicieele opening vair don tram-
way-dienst heeft plaats op Dinsdag den 17en dezer, 
in tegenwoordigheid van dc gemeentebesturen en de 
raadsleden der betrokken gemeenten, de leden der 
Kamer van Koophandel en Fabrieken le Veendam 
en Wildervank, en verdere genoodigden. 

Advertentien. 

H. & J. SUYVER. 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen 

tie Uollanétche Tuin, 
Bikkerstraat 20 en 22, te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S van alle bekende tyi>e 
en reparatién ann t.siaamli- K E T E L S wonlen in 
den kortst i i iooriijk.il tijil getoverd en uitgevoerd 

S T O O M M A C H I N E . 
Voor eeu billijken prijs wordt T E K O O P aange

boden een goede GEBRUIKTE V E R T I C A L E 
S T O O M M A C H I N E met K E T E L op ijse 
r c a v o e t p l a a t , van 3 nominale paardenkrachten 
vervaardigd door M A U S J I A I . S S O N S & C". limited le 
Gainsborough. 

Dagelijks in werking te zien aan de drukkerij v n n 
G. W. V A N DER W I E L Sc C " . , tc Arnhem. 

B O U W K U N D I G E . 
Wordl een Bouwkundige gevraagd voor dage

lijksch toezicht bij het bouwen van eene kerk ( 
salaris naar1 bekwaamheid. Zij, die praktische kan

is bezitten, hebben tic voorkeur. • • 
Brieven franco onder de letter R, Postkantoor te 

certruidenberg. 

OPENBARE 
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 ROT-
TERHAM zijn voornemens, op Vrijdag den 20 
Augustus 1880 , des namiddags ten 1 ure, ten Rasta 
huize altlaar aan te ln -teilen; 

Het Bouwen van eene Bewaarschool 
met Woning aan de Groenelaan. 

Alh*s nader omschreven in hel bestek en de voor
waarden die, op de gewone dagen en nren , ter lesfhg 
liggen op tie Plaatselijke Secretarie cu het Stads 
Timmerhuis te Rotterdam, en nok voor den prijs 
au f 0,25 verkrijgbaar zijn bij Wed. P. V A N 

W A E S B E R O E en Z O O N , Boekdrukkers in den 
Houttuin , n° . 73. 

Nadere inlichtingen zijn te liekonion uan gemeld 
Timmerhuis. De aanwijzing in loco zal plaats hebben 
op Maandag tien 16 Augustus 1880 , des voormid
dags ten 11 ure. 

Aanbesteding. 
B U R G E M E E S T E R E N WETHOUDERS van slier-

fegmeowA, zullen op Zaterdag 21 Augustus 
1880, voormiddag I" ure, ten Raadhuise aldaar, 
bij enkele iusrlirijving 

a a n b e s t e d e n : 
Het maken van afsluitingen van twee 

duikers in den Zuidelijken Vesting
wal met bijbehoorende werken. 

Het bestek en de teeken ingen zullen van af he
len ter inzage liggen op het Raadhuis te 's-llerto-
genbosch err zijn de bestekkeu te verkrijgen bij den 
Gemeente-Architect aldaar, tegen betaling van ƒ 0 . 7 5 . 

Dc inschrijvingsbiljetten moeten vóór 2 ure nam. 
van den dag, dien der aan beslet ling voorafgaande, 
in de ten Raadhuize daartoe gestelde bus, gestoken zijn. 

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij tien Ingenieur-
Adviseur It. V A N H A S S E L T tc Amsterdam en hij 
tien Geuieeiile-Ai-chitect J . M . N A R D E te 's-HMo-
gsmboeeh, 

's~ Hertogenbosch, den 8 Augustus 1880. 
Rurgemcesltr en Wethouders voornoemd, 

F . J . P O M P E , I..R. 
J . N . G . S A S S E N , Secretaris. 

A a n b e s t e d i n g . 
Op Vrijdag, den 20 Augustus 1880, des 

middags tc 12 uur: zal door den COMMISSARIS 
DES K O N I N G S in de provincie Groningen of, bij 
zijn afwezen, tloor een der Letten van de Gedepu
teerde Staten, in eeu der vertrekken van het Pro
vinciehuis te Groningen, in het bijzijn van den 
Hoofdingenieur van tien Provincialen Watersslat, 
ouder nadere approbatie in het openbaar wonlen 
aanbesteed; 

Het maken van een kanaal ter verbin
ding van het Boter- met het Dam-
aterdiep, ten noordoosten van de 
stad Groningen. 

Dete aanbesteding zal geschieden bij enkele In
schrijving. 

De Gndingmakendcn kunnen van de begrooting 
van kosten van voorschreven werk ter Provinciale 
GritTic kennis nemen. 

Het bestek, waarnaar de bovengemelde aanbeste
ding znl plaats hebben, l ig t , behalve in het Provin
ciehuis tc Groningen, ter lezing in de Gemeente
huizen te GroningttH, Appingedam , Winschoten, 
Oude Pekela, Delfzijl, Sappemcer, Winsum, 
Lccns, Uithuizen, Uithuizermeeden, Redum, Zuid' 
horn en Reerta, terwijl het, tegen betaling van 
50 Cent per exemplaar, ter Provinciale linflie ver
krijgbaar is gesteld, ingevolge resolutie van Gedepu
teerde Staten van den 17 Maart 1859 , n". 71. 

Nadere informatici) kunnen wonlen anngevmagd 
bij den Hoofdingenieur voornoemd en den Civiel-
ingcnicur H. H E N D R I K S , beide te Groningen \ zul
lende de aanwijzing in loco plaats hebben op Don
derdag den 12 Augustus 1880 , 's voormiddags 11 
uur, san vangende bij de voormalige Steenliljioort. 

N' . l i . De aannemers worden bij deze herinnert! 
aan de bepalingen, vervat in $ 441 en 442 der 
algemeene voorschriften voor de uitvoering en het 
onderhoud van werken onder het beheer van het 
Dejtartcment van Hinnenlandsche Zaken , voor zooveel 
de inrigting en bezorging van de insrhrijviiigsbiHetU'n 
betreft. Tevens wonlt hunne aandacht gevestigd op 
tie besteksbepaling betreflende de ouderteekening der 
bestedingstukken. 

Groningen, den 30 Juli 1880. 
De Commissaris des Konings voornoemd, 

V A N H E I D E N . 

JlLlgfemeen Depot 
D E R 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 
V A N 

« I X TE FEIGNIES. FHWklIIJh. 
Z I L V E R E N M E D A I L L E 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 PARIJS. 
Teekeningen cn Prijscourant zijn le bevragen bij 

J . J . S A N D , Wijnhaven 70 Rotterdam, alwaar (Kik 
verkrijgliaar: Verschil lende soorten van goedkoojie 
T E G E L S en TROTTOIRSTEENEN (genie 
Sarrcguemines). 

Openbare Verknoping 
VAN 

G E S L E C H T E V E S T I X t i t ï R O N D E N 
T E 

V E N L O . 
D E O N T V A N G E R D E U R E G I S T R A T I E E N D O 

MEINEN le VENLO sal op Dinsdag den 24 
Augustus 1880 , des voormiddags 10 U U r , in het 
café Bilie Port van Cleve", in de Vleeschstraal te 
Venlo, ten overstaan van den aldaar resideeren-

den Notaris J A N S E N , overgaan tot de openbare 
veiling van: 

7 Kavels geslechten Vestinggrond te 
Venlo, samen groot 27.92aren, ge
legen buiten de voormalige Keulsche 
poort aan den weg van Venlo naar 
Kaldenkirchen. 

BizomltT geschikt voor Bouwterrein. 
De te veilen terreinen zijn door nonunerpalSU en 

kielspitten aangeiluiil en in den Catalogus breeder 
omschreven. De aanwijzing in loco zal plaats hebben 
op Maandag den 23 Augustus 1880, 's namiddag! 
4 uur, te liegirmeii hij kavel 1. Dc Catalogus, be
vattende de voorwaarden, pcn-eelsbcschrijving, in-* 
letsommen en teekening, is vooi- 25 eent verkrijg
liaar , ten kantore van bovengenoeintieir Ontvanger en 
tegen vooruitbetaling van dien prijs tloor tusschen-
komst van elk ontvanger tier Registratie en Domeinen. 

Nadere inlichtingen zijn Ie bekomen ten kantore 
van genoemden Ontvanger te Venlo. 

Bouwterrein te Venlo. 
De Notaris J A N S E N te VKSI.0 znl Ttinsditn 24 

Am/ustas ISSO, des voormiddags ten l t ure, na 
ndonp der veiling van liet lloineinbestuur, leu koflie-
bui/e uitte Port von Cleve" te Venlo, ten verzoeke 
vnn den lieer A . E . C O H E N te Arnhem, in het 
openbaar bij o|iliod nrkooopeni 2S kavels Bouw
grond gelegen in dc 

Gemeente Venlo. 
11 Kavels buiten de voormalige Maas

poort, begrensd door den wegnaar 
Sint- Urbanus, den Middensingel, 
den Binnensingel langs de beek en 
den eersten Verbindingsweg tegen
over de Bergstraat, groot te zamen 
48 aren 20 centiaren, Sectie I n". 
2260 tot en met 2265. 

12 Kavels tusschen bet voorgaande 
blok en de gasfabriek en begrensd 
door den eersten Verbindingsweg 
tegenover de Bergstraat, den Mid
densingel, den tweeden Verbindings
weg langs de gasfabriek en den Bin
nensingel langs de beek, groot te 
samen 56 aren 20 centlaren, Sectie 
I n •. 2266 tot en met 2272. 

4 Kavels buiten de voormalige Gelder 
sche poort, begrensd door den Mid
densingel, den laatsten Verbindings
weg . en de erven der heeren J. Q. 
V A N G E N D T , S. WIENER en D. 
SCHRAM, groot te zamen 23 aren 
70 centiaren, Sectie I n'. 2194 en 
2195. 

1 Kavel aldaar langs den Buitensingel, 
de Buitengrens, den heer J. 3 . VAN 
OENDT en de beek langs den Sin-
gelweg , tegenover de machinenloods 
der Keulen-Mindener-apoorwegmaat 
schappij, groot 20 aren 80 centia
ren, sectie I no. 2201, 

alles breeder omschreven bij de ver
spreide aanplakbiljetten. 

Plan vau indeeling der perceelen en gedrukte 
aanplakbiljetten zijn verkrijgbaar ten kanton van 
genoemden Notaris, alwaar de voorwaarden vau den 
verkoop ter inzage liggen. 

Desverbuigd aanwijzing in loco OJI den dag van 
den verkoop, des voormiddag, ten 9 ure. 

Wijnstraat Rotterdam. 
R O B E Y Sc COMP'S V E R T I C A L E STOOM

MACHINES met of ronder S T O O M K E T E L , 
steeds voorradig. 

Wij garandeeren deze, als zijnde de beste in hunne 
soort, tegen concurreerende prijzen. 
Geïllustreerde prijscourant wordt op aanvraag 

tocgezon den. 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Eigenaars van Zuilen- en Talèlua/.all-i;riieven 

in R U N P R U I S S E N , 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeien, Portland-Cement, 
KALK, BKUIÜSTEEN, VOORVASTE STEESES, ESZ-

Nieuwehaven N.zijde 5 5 , I t u t t c r d i w n . 

UIT DE HAM) T E KOOI» 

Villa's en Bouwgronden, 
te S C H E V E X l X i i E X , 

ter grootte van ongeveer 26,000 centiaren. 

Ten gevolge ütpiidutic verlangt de eigenaar van 
bovengenoemde terreinen en gebouwde villa's deze 
in koop over te doeu. De /.eer gunstige ligging bij 
stoomtram en kanaal makeu deze lerreinuii •*«•••• 'ie-
bo ti wing zeer geschikt, ook voor tien aanleg van 
Fabrieken, terwijl de Villa's zeer goede renten af-
werpen en voor belegging van kapitaal zijn aan tt 
hevelen. Koopprijs zeer aannemelijk. 

Informaties met franco brieven, sehet sleeken in
gen en verdere inlichtingen bij den Architect AN
DRE J . II. V A N DEN BRINK*, HUI ikus Haat N " . 5, 
te 's-Hage. 

GAS-ZUIVERING 
door het gebruik van ijzer-oxyde, gelevenl door dt 
Gas Purification and Chemical C°. Limited London. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en Oost-lndië 

W. Hoven en Soon, llotterdam, 
bij wien bijzonderheden en prijsopgaven verkrijg
baar 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 Lu. L o n d o n . 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

VAN 

VAL DE! TRAVEiRS, 
geeft berigt dat loor haar Uit eeuige A O E 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 het leggen van vloeren bl licht ingen worden verstrekt en orders voor geheel Neder
land aangenomen op gelijke voorwaarden als uan de Fabriek, Beltweg N " . 3 , te Amsterdam. 

De Directeur W. P. WALSH. 

P 
M O Z A Ï E K -

A R K E T V L O E R E N 
en verglaasde gefigureerde Te-

geil, voor Muren en Decoratie. 
DE I . I N T & C " . , Haringvliet 7, Itottcrihim. 

B. I10LSB0EB. le Arnhem. 
I M S * . Z i l v e r e n M e d a i l l e v o o r W a t e r 

pan-1 n a t r u s n e n t e n . 
18119. Hooa j f i t e o n d e r n r h e l d l n s ; v o o r W a 

t e r p a n - e n H o e k m e e t - I n s t r u m e n t e n . 

Voorts: R A R O - en T H E R M O M E T E R S , alle soorten 
van K I J K E R S , B R I E F D A L A N S E N , enz. enz. 

LOUIS GOFFIN & C,E. 
R U E D A B T O I 8 1 0 . 

L U I K . 
Eigenaars en exploitanten van H A R D S T E E N - en 

van K E U E N f l R O E V E N . 

P A T E N T G A S - C O N S E R V A T O R 
van 5 lof 500 lichten 

C0—30 "/„ besparing. 
Pros|icctus*en gratis en franco. 

A G E N T E N G E V R A A G D 
C l i a r l e m U. J . P i r t e r t t e n , 

Vertegenwoordiger voor Nederland. 
AMSTERDAM, ürimlntrguml 7. 

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 , CORRI
D O R S , W A R A N D A ' S , ons., llltnedo B E K L E E D I M ' 
van M U R E N , T E G E L S voor B L O E M B A K K E N 
P A N E E L W E R K enz. 

Uitsluitend Agentschap van Maw .(.• C 
voor Nederland cn deszelfs Kolonie» 

G r . J . O O R , 
F i r m a A N T . D E W I L D ; 

Sclieepmakershavett .V". tiii en Jufferslraal N". 5U 
R O T T E R D A M . 

Vijftiende Jaargang. N*. 34. Zaterdag 21 Augustus 1880. 

Gedrukt bij O. VV. van der Wiel Sc C . te Arnhem. 

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 . 
Het Weekblad verschijnt des Zaterdags. 

Hrt abonnement bedraagt voor het binnenland / I J l per S BMBSHSS M 
wel bij vooruitbetaling zes gulden per jaar. Afeoiiderlgke SSSSSMM lig" roof* 
iiitbt-*tclliug 15 cent. 

Alle stukken en advertentien te adresseeren aan 

de Administratie tc Arnhem. 

Advertentien uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Advertentien vau 1-5 regei* f\.—, daarboven 20 ent voor eiken regel 
pUfttarnimte eu 10 cent voor een bt-w ij-mum me r. Advertentien vuur bet bui
tenland L'.'i eent per regel. 

F R A N S C H K U N S T - O N D E R W I J S . 
Hij het liezoek van een school riep koning 

Lodewijk Pllipa ui t : »Wie verlost ons toch van de 
Grieken cn Romeinen?" Deze annmerking is nog 
toepasselijk op het FraSjséVa kunst-onderwijs. Otri 
den priz de Home te behalen, was dit jaar door 
d l Ecole des BeaUX-ArtS als onderwerp opgegeven : 
een L'lvsses en een Teleinachus. Kr wus ditmaal 
echter in het programma iets kluchtigs, liet bevatte 
dezen robin, die verbazing wekt, al is hij ook ont
leend aan Homerus: »Ulysses en Tele mach us wer
pen zich in elkanders armen en slaken uilen- en 
sperwerskreetjes." Bewonderenswaardige stof om op 
doek le worden gebracht! «Zoo ik" , zegl Héroïne 
in L'Univers illustré van 31 Juli j l . , wonder de 
tien of twaalf llaebtoflers van dezen prijskamp ge
weest was, zou ik getracht hebben mij een muziek
doosje te bezorgen, tlat hel gekras van den uil en 
den sperwer nabootst en ik zou het achter mijn 
schilderij hebben opgesteld. Zoodra de jury ver
scheen, moest een door mij omgekochte bewaker ilen 
kruk omdraaien, en ik zou zeker den prix dc Rome 
IN Un-n veroverd. liet Instituut zon geen weerstand 
hebben kunnen bieden aan tleze schildering, ver
mengd met iliercrigeschreeuw. 

nik verlang natuurlijk tn.'t, dat men Op de school 
der Schoone Kunsten naturalistisch schilderwerk in-
voere. 

wik stel niet ter mededinging in het volgende jaar 
het programma voor: Revue van de straatveegsters 
bij een slagregen en in een zwarten, ruilen mod
der door den inspecteur der prefectuur van po
litie. Neen, zoover ga ik niet, maar er zon waar-
achlig geen beswaar iu gelegen zijn, L'lvsses en Te-
lemnchus een klein verlof te geven, die zich wel 
afgemat moeten gevoelen na de helden van zooveel 
wedsii ijden tc zijn geweest, 

• De ongelukkige leerlingen der school voor Schoone 
Kunsten zuchten eronder, alzoo eeuwig veroordeeld 
te zijn tot de Ilias cn de OdgSSCa, verplicht te zijn 
doeken tc maken en nog eens te maken, tlie sinds 
een eeuw de muren der school bedekken en hare 
zolder-s overvol len. Waarom rriet aan tleze jongelin
gen een Roland, eene Jeanne d ' A i e , ccn Hendrik IV 
of een Tnrenne gevraagd F Waarom niet aan nekt 
prijskampen der school een weinig leven . warmte 
en beweging gegeven? 

aDe school vooi- Schoone Kunsten blijft bekrom
pen gehecht aan een overlevering, die het Theatre 
Francais sinds ecu eeuw heeft afgeschud. Toert De 
Belloy iu 17(J5 zijn Siègc de Calais deed spelen, 
ging er een kreet van afschuw en schrik onder dc 
clan der tragici vau beroep op. Elk lrems|iel moest 
het peptum en den steltenschoen dragen. Maar het 
was een kreet van blijdschap eu geest dri l l onder 
het publiek, dat, onbestemd, een voorgevoel had 
van een nieuwen vorm der kunst, een verjonging 
van onzen schouwburg en van onze letterkunde. 

•De school voor Schoone Kunsten heeft haar Siigê 
de Calais nog niet gehad. Zij is ouderwetsch cn 
sleurziek gebleven. Zrj spreekt nog met geinuakten 
gloed en ontroering tie woorden groote schilder
kunst en groote kunst uit en zij meet ze met tie 
el. De groote kunst begint bij de doeken van twee 
meter twintig centimeter breedte bij één meter 
tachtig eeo timeter hoogte. Beneden die afmetingen 
is het kleine kunst. Louter ontioo/elheid l De kleine 
schilderstukken van Mcissomiier cn ü ë r ó m e behooren 
tot ile groote kunst, de zeer groote kunst. Dc groote 
doeken van de heeren X . en Z. behooren tot de 
kleine kunst, de zeer kleine kunst. 

•De beer Jules Ferry is op weg uitmuntende (') 
hervormingen in tie UnivcrsUè tolsland te brengen. 
i l i j knabbelt een weinig aan het aandeel van bet 
Grieksch cn het Latijn. Hij breidt het gebied der 
letteren en der geschiedenis uit. Dezelfde hervor
ming is onmisbaar aan de school voor- Schoone Kun
sten. E r komt te veel Grieksch cn te veel Latijn 
in het oflicieele onderricht van schilder- en beeld* 
houwkunst. Het wonlt tijd er een weinig Fransch 
in te brengen." § 

IETS O V E R D E B E T E E K E N I S V A N A . P . O F H E T 
A M S T E R D A M S C H P E I L . 

Het is bekend , dat tic groote of hoofdrivieren, 
die uit de oostelijk en zuidelijk aangrenzende rijken 
den Nederlandschcn bodem bereiken cn then doorstroo
men, massa's kalkachtige cu andere stoffen met zich 
VOSrsn, tlie afkomstig zijn van tie hooge gebergten, 
waar het bovenslroomgebied dezer rivieren ligt. 

Deze stoffen zetten zich aan tic zeemonden der 
rivieren als vaste mOSta't neder, cn vormen in groote 
uitgehreitlheid dc zoogenaamde delta-landen. 

Onze vroegste voorouden hebben van do aan
wezigheid dezer vlakten gebruikgemaakt tot ver
grooting van het Nederlandsch territoir. Dit ge
schiedde doormiddel van bckudiiigcn of bedijkingen, 
waarmede deze delta-vlakten werden omringd, ten
einde, in gewone omstandigheden. de vloed wateren 
der zee te verhinderen deze vlakten le bedekken. 

(>) Wyrucbutt* daarentegen noemt xe BMW „tidrijk dun 
diepn uilig." 

D o o r de eigenschappen van de grondstoffen, waar
uit tleze landen gevormd wenlen , zijn ze bijzonder 
vi'iitditbaar iu hun opbrengst als houw-, wei- en griend-
land. Wijl ook dc vorming dezer delta-landen, 
evenals alles wat de natuur doel . slechts geleidelijk 
plaats had, zoo werden ook dc lieilijkingeit geleide
lijk uitgevoerd. Me nu nog aanwezige binnendijken, 
vooral (alrijk in Zeeland, getuigen van de plaats, 
waar vroeger tie grens was tusschen de zee cn liet 
land. Genoemde bedijkte delta-landen zijn o n s nl.cn 
bekend onder den naam van judders. 

Wijl de hoogte dor-bedijkingen, voornamelijk wat 
hare veiligheid liet reft. afhankelijk was van tiet 
hoogte der zeevloeden, zoo wenl men ertoe gel'-id, 
bij zakelijke liejialingeu omtrent die veiligheid , lieiilcr 
hoogten steeds onderling te vergelijken. Men nam 
daartoe als JM-Ü een horizontaal vergelijkingsvlak 
aan , waaronder en waarboven alle laagten en hoogten 
werden gemeten. Wijl de vloed wateren der zee, in 
hare gewone beweging, meer worden opgestuwd 
naarmate haar vrije loop meer vaste hindernissen 
ontmoet, of liever belemmerd wonlt, zoo ook httd 
dientengevolge dc eene judder meer eischen voor de 
veilige hoogte zijner dijken dan de andere. Het 
peil van den eenen polder was dus soms te laag 
aangenomen ten opzichte van vohee, om te dienen 
als jieil voor een anderen polder, welks omtrek door 

ongeregelde lijnen meer belemmering aan tien vrijen 
loop van hel zeewater gaf. Ilij concentratie van de 
bijzondere belangen der [volders dooi- staatkundige of 
andere maatschappelijke gebeurtenissen, werden ook 
de zorgen voor de veiligheid tier bedijkingen meer 
in één baud gebracht. Dit verschafte do mogelijk
heid, om het peil der verschillende polden tot eene 
algemeene hoogte te brengen , hetwelk des te geree-
der kou plaats hebben, wijl ook in lu-t algemeen 
financieel belang, verschillende afzonderlijke polders 
door uitbreiding van bestaande of den aanleg van 
nieuwe bedijkingen tot een geheel werden vereenigd. 
Evenwel bleef er nog veel verschil bestaan tusschen 
het peil van den eenen polder en dat van den an
deren ; esatnl ook omdat in do ligging van hoogte 
tier bet lijkte lauden, ten opzichte van volzee, oj>-
merkelijk verschil bestond cn daanloor dc onderlinge 
belangen steeds veel afwijking vertoonden. Voor de 
groote waterstaatswerken van algemeen nuf, waarbij 
voornamelijk de pilderbelaiigen O M beslissende factor 
van beoonleeling waren voor do wijze van uitvoering 
der weiken, zag men tic noodzakelijkheid in , omdoor 
geheel Nederland een algemeen |M!tl vast te stellen, 
waarnaar zoowel van Hegeeringswege als van de 
zijde van bijzondere besturen, alle hoogten en diep* 
teu zouden worden bepaald) tlit diende zoowel voor 
het gemak als voor du meerdere zekerheid om geene 
misslagen in tie berekeningen te begaan. Men nam 
daartoe de hoogte van gewoon volzee, en noemde 
dit horizontaal vergclij kings vlak het Amsterdamse!) 
peil of bij verkorting A P . (') 

De hoogte van dit jieil werd bij zuivere water-
pussing overgebracht tloor geheel Nederland en door 
ijzeren kruishouten of hardsteenen Jieil merk steenen 
o j i altc voorname punten aangeduid iu sluizen, ge
bouwen cn andere stabiele voorwerpen. D e hoogte 
van volzee moet echter niet woitlen verward met de 
uitdrukking «volle zee." 

P Volzee" is tic hoogte, tlie bij gewone omsta ml ig-
hedeii het vloed water bereikt, waarbij het een korten 
tijd blijft stilstaan, vóór de eb invall. 

Met «volle zet;" bedoelt men tie zcevlakte op ze
keren afstand van tie kust, en waai- zooveel tliepte 
gepeild wordt, dat de schenen zich, zonder gevaar 
van stOOten, vrij kunnen bewegen. 

Is er in du waterstaats-administratie vnn Neder
land veel verbetering gebracht, dan mag du vast
stelling van het A P . voornamelijk als zoodanig gel-
dun. Ofschoon er , naai- gelang dei- bijzondere locale 
vvatetslautsbclaiigeii, ook rut nog verschillende jieilun , 
geregeld naar die belangen, in gebruik zijn, is 
evenwel nu vergelijking mogelijk cn gemakkelijk, 
wijl de hoogte van elk bijzonder peil is bepaald en 
bekend ten opzichte van A P . 

Bijvoorbeeld: 
Het jwil van ccn pottier is vastgesteld op gewon

nen laug waterstand der rivier of der zee aan de suatie-
sluis des jtolders, en wijl nu bekend is hoeveel de 
laagwaterstand onder A l ' , of hoven A P . l igt , bdaar
door de vergelijking met het peil van eeu andeien 
)••>].Ier gemakkelijk, omdat ook de hoogte van tlit 
laatste ten opzichte van A l ' , bekend is. Vooral bij 
i j s gn"g " f boog ojiperwater in de rivieren cn bij 
stormvloeden in de zeegaten , is tie bekendheid van 
A P . van veel nut, wijl daardoor eenu beoonleeling 
van het al of niet gevaarlijke van den toestand be
kend wordt, of vooruit kau worden overzien, door 
vergelijking van de locale hoogten der dijken met 
den stand van bet water op die plaatsen, ten opzichte 
van A P . 

De grondwet der Hydrostatica i s . dat het water 
vnn tic hoogte steeds naar de laagte loopt, of liever 
Steeds tracht zich waterpas te stellen. Op deze wet 

(') Dl booste van „volzet!" uteinl overeen met tic hoogte 
vai) het unlpuut ACT atadapcilacbaal tu Amsterdam. 

k a n , als op iedere andere wet der nutuur, echter 
Jocale uitzondering voorkomen. De opmerking hiervan 
jvoidt door de bekendheid vau A P . op twee verschil-
•eude punten nan tie rivier gemakkelijk gemaakt. 

Stel dat op een punt A aan dtf ben eden rivier dc 
waterstand is 1.50 meier + A P . , dan zal op een 
meer zeewaarts gelegen jnint H bij eb het lager 
slaan, bijv, 0.50 meter -f- A P . Er is dan op den afstand 
dier beide punten A en B een verval van 1.00 meter. 
Hij vloed zal het water van II naai- A siionmen; 
bij opneming vau tien waterstand op beide punten 
A en B ten opzichte van A P . zal blijken, dnt even
wel de waterstand hij punt A hooger boven A P . 
is , dan OJI hetzelfde tijdstip bij jnint II. 

Het vloedwater loopt dus tegen de hoogte op, en 
dit wonlt alleen veroorzaakt door de kracht van de 
aandringende massa vloedwater uit zee cn dooi' tien 
drang van het afkomend rivierwater, dat in zijn 
looji door het vloed water wordt In-lei ui uen 1 en alzoo 
hij A een hoogeren stand inneemt. 

Dit verschil in hoogte van den waterstand hij 
vloed zal kleiner worden wanneer de wind breed is 
in zee en het daarbij hard waait. Het vloedwater 
wonlt dnn schiclijker aangejaagd dan dc rivier
ruimte kan verkrojijien en doet het water beneden
waarts striker rijzen, terwijl door de windrichting 
het rivierwater in zijn afloop woidt belemmerd ef 
teruggehouden. 

Zierikzee, Aug. 1880. 
J. n. LUuTEN. 

S T U W E N IN R I V I E R E N . 
Engine, ring, bl 101 en vv., bevat een opstel 

On movable dams in Indian weirs van It 11. 
Buckley. Deze iii . ta begint niet een korte beschrijving 
van tie Indische stuwen en toont aan, hoe noodzake
lijk het is , enkele deelen daarvan In-weegbaar te 
maken tot afvoer van ojdioopingen. Daarna volgt 
een beschrijving van tie beweegbare stuwen mm tien 
Mahanuddi en Kossai, die geheel naar het stelsel 
van Thénard 's klej>stuwen [met tegen kleppen} ver-
«uaiTligd zijn. Een dergelijke conrtrnrtie is uitgevoerd 
nan den Sone-stuw. Ilij heeft drie beweegbare af
deelingen , eene aan elk uiteinde en eene in het 
midden. Elke afdeeling hesfl Ü'i kleppen van '20', 
7" lengte cn 0' 9" hoogte; elk tweetal (klep en 
legenkle|i) is beweegbaar tusschen steenen pijlers. 
Dt; togenklep draait sbrooinopvfaarti om een hori
zontale as naai* beneden; vnderremmen dienen om, 
bij hel overeind staan van dt! klep|ien , het stouten 
onder den waterdruk tegen het muurwerk der jiij-
lers te verminderen. Deze remmen bestaan elk uit 
een buis. die aan de rugzijde der klep kan draaien 
en voorsten is van drie kleine gaten; in deze buis 
schuift, fiij het overeind staan tier klep, een stang 
met zuigtü'. die met haai' ander uiteinde aau bet 
lichaam van den stuw bevestigd is: hierbij wordt 
het water in dc buis door dc gaten naai- buiten 
geperst. De stuwklejijwn worden door trekstangen 
vastgehouden, die elk met haar eene uiteinde aan 
de klep (ecu weinig onder het middelpunt van tien 
waterdruk) niet het andere aan het lichaam van den 
stuw tusschen dc beide klejipcn bevestigd zijn. Stijgt 
het water' boven de toe te laten hoogte, tlau wordt 
de klep door het water neergeslagen. Om dit echter 
voor kleine verhoogingen te verhinderen, wonlen zij 
niet kettingen aangehangen, tlie, als sterke was 
te voorden is, gevierd wonlen. 

Daar de Sone-stuw niet hoog genoeg was om eene 
voor de scheepvaart toereikende diepie ie geven, 
werd een reeks klejijien, gelijk de laatste, maar 
slechts vau '2' 3" hoogte, o j i het vaste stuwlichaain, 
dat '2.| Eng. mijl lang is , geplaatst. 

In het Institution of Civil Engineers hield de 
heer L . F . Vernon-llareotirt ecu voordracht over 
Fijed and movable weirs. Zij behelst eenige mede
deelingen omtrent tie vroegere vaste stuwen en de sluis-
stiiwen : zij In-schrijft daarna de (ot vloeiing dienende 
Indische anicuts, tlie vroeger, als gewone dammen 
uit zantl en steenen opgeworpen, het water slechts 
gedurende het diugc jaargetijde opstuwden, maar'hij 
hoogwater wenlen weggeslagen. 

Zij wonlen nu duurzamer uitgevoerd, mei llauwe 
glooiingen stroomafwaarts, en voorzien vair sluisstu-
vven, tot afvoer van hoogwater, slib, medegevoerde 
steenen en boomen, enz. Zulk eeu anicut heeft 
soms '2.J Eng. mijl lengte, zooals in de Gotlavery, 
of '2J , zoo als in de Dehri. De stiivvojieuingen zijn 
ook dikwijls met deuren, die om een horizontalt: 
as aau het stuwlichaain draaien, gestoten. Zulke 
open stuwen heeten dams. Daarna volgt een korte 
geschiedenis van de beweegbare stuwen, nl. de Aine-
rikaansohe klepttowen (bear traps), van Poiree't 
naattlsiuweii, Cbanome's klepstuwen, Desfontalnes' 
Iroiiimelsluweii eu krant/ ' jHiuloiistiivven. 

In de dn nales industrieltcs van 1880 komen 
twee nota's van deti heer Cuntugrel voor. De cei-sle 
handelt over de vermeerdering van de waterdiepte 
der Seine binnen Parijs. Drie ojilossingeii van 
het vraagstuk zijn mogelijk : 

l o . Aanleg van een stuw in deu rechterarm der 
Seine, '2o. aanlag van een stuw bij Billuncourt, 

'in. verbouwing van den sluw van Suresnes, ver-
boogtng van tien waterspiegel, uitdieping van tie 
bedding in Parijs. De twee eerste oplossingen zou
den de scheepvaart te veel beleuwwen en komen 
fliis niet ' in aanmerking. De verinniging van den 
stuw van Suresnes vereischt niet alleen bagger wer
ken , maar ook verzekering van de pijleiiutideeriiigen 
der Seitteliriiggeii en verhoogiug van de kaaimuren, 
vertier den bouw van twee hoofd riolen. Ook een 
deel van het eiland La Kolte zal ojigehoogl moeien 
wonlen. De kosten van al tleze werken zullen Lien 
en een half millioen francs bedrag-en. 

In hetzelfde tijdschrift spreekt tic heer Cantagtel 
over de tusschen l'arijs en Roiiuun tc bouwen stu
wen. De waterdiepte van drie M . moet door 0 
stuwen bereikt worden; hiervan-wonlt één geheel 
nieuw gebouwd (die van Rtdlelioise), tie andere acht 
reeds bestaande wonlen meer of min gewijzigd. Bij 
geringe hoogteverarnleririgen worden de iiaaldsluwen 
behouden <-n de naalden verlengd. Bereikt evenwel 
de veil ging | M . , zuoals te Mctllai), of zelfs 
1.70 M . , zooals te Poses, dan kan men tic be
staande stelsels niet meer aanwenden Nadat men 
verscheidene nieuwe const luetics beproclil had , werd 
het stelsel van De la Gn-née aangenomen en te 
Poses (5 M . waterhoogte boven de betiding, gevolgd. 

Eeu ijzeren brug met ojieiiiugL-n van 'M—',i'A \|, 
spanning voert over de rivier, o j i steenen pijlers, 
tot ecu hoogte, tlie zoowel door tic belangen der 
scheepvaart als door de sterke wassen wordt bepaald, 
Aan deze brug hangen ij/eren balken, om horizon
tale assen kunnende draaien, die hij gestolen stuw 
met hun ondereind steunen tegen een vasten drem
pel, terwijl zij bij ojiening van den stuw vanuit de 
brug wonlen opgehaald eu onder tleze komen te liggen. 

De eigenlijke sluiting vair den stuw vormen de 
jalousieen (van den ingenieur Cuiuéré), die met haar 
uiteinden tegen de bijna loodrechte balken steunen 
en gemakkelijk op- cn afgerold kunnen wonlen. 

De hootil voordeel en van dit stuwstelsel zi jn: 
1'. alle bevvcegbarc deelen zijn aan de brug be-

Vestigt!; zij kunnen zonder bezwaar of gevaar in den 
behoorlijken stand wonlen gezet. 

2 e . De manoeuvres laten zich tloor middel vau wind
assen , die over dc brug OJI staven rollen, gemakke
lijk volvoeren, ook bij nacht. 

3". De jalousieen geven een betere sluiting tlau 
b. v. de naalden. 

4*. Bij geopeiitlen stuw kunnen de jalousieen op 
tie brug blijven. 

5*. De sluw laat zich plaatsen of wegnemen naar 
welgevallen, op alle punten te gelijk. 

0*. De constructie van den drempel is zeer een
voudig, 

7'. Dc regeling van den stuw is zeer gemakkelijk, 
daar uien. naai' goedvinden, vele jalousieen kan OJI-
trekken of neerlaten. 

ucricbtea ea mededeelingen. 
B U I T E N L A N D. 

— Men heelt dezer dagen te Parijs een uitvoerig 
verslag over het ontwerp der spoedige voltooiing van 
de riolen der hoofdstad naai' tie drukkerij gezonden. 
Dit stuk, iu gereedheid gebracht door de zorgen 
van het personeel der jiiefectuur, zal aan dc leden 
van tien gemeenteraad worden medegedeeld, die zich 
iu een zijner eerstvolgende zittingen met dit gewichtig 
vraagstuk zal hebben bezig te houden. Men weet 
dat ile tullooze oiitleiaanlsche galerijen, waarvan tic 
Ondergrond te Pat ijs vol is, te gelijk dienen èn als 
verdeelkanalcn voor het zuivere water, bestemd zoo
wel voor de behoeften der bevolking als voor de zin
delijkheid tier straten, cu als vergaarbakken voor 
het vuile water. Aan deze kanalen cn waterleidingen 
heeft men sinds eenige jaren tallooze buizen voorde 
verdeallng van het lichtgat eu la l van draden tot 
geleiding van de electriciteat moeten toevoegen. Maai
de riolen van l'arijs zijn verre van voltooid en dien
tengevolge zijn er in den dienst leemten, die zekere 
wijken misdeeld talen van water, gas en telegrafische 
gemeenschap. Op het eind van het vorige Jaar telde 
men te Parijs I J Ü uren gaans (lieues, korter dan 
ons uur gaans) kanalisatie voor dc riolen, daaronder 
begi-ejh-n het groot veizainelriool, het middel-riool 
en de gewone collecteurs; bovendien 05 uren gaans 
aan vertakkingen. Uit den arbeid waarvan hierboven 
gesproken wenl blijkt, dat bet werk der geheels 

voltooiing tug ongeveer 100 uren gaans meer zou 
vet-eischen, zoodat het volledige nel meer dan 300 
lieues lang zal zijn. 

In zijn uitmuntend werk L'ArtdPari*beschouwt 
de Itallaantcbe senator Massaiani ook hel onderaard-
sche leven van die onmetelijke slat! met haren on
derbouw, bare droogleggingen, hare groeven, hare 
geleidingen vooi- drinkwater en gas, hare telegrafen , 
cn d i l schijnt hem voor 't minst even krachtig toe 
als hel uitwendige leven; »in een dergelijkeii men-
schelijken bijenkorf', zegl h i j , wis ecu uur orde een 
verschijnsel, hondei-dmalen vethasendvvekkender dan 
een maand regeer iugloosheid, gelijk in tie oneindigs 
verwikkeling van hut menschelijk lichaam eeu uur 
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gezondheid ons hondcrilmalen meer verwonderen moet 
dan een maand ziekte". § 

In Duitschland geeft men meer en meer de voor
keur aan de Amerikaansche naaldhout soorten (Pitch-
pitte, Yellow-pine en Moeras-cypres of taxodium 
distwhum) hoven dc inlandsche Zij zijn niet alle: n 
duurzamer, maar ook gocdkoO|>cr. De vasthcidscoef-
Ikicntcn van pitch-pine t i j n : tegen uitrekken 738— 
843 K G . per c M 1 en tegen drukken 477—030 K G . 
par c M 1 . 

— Om hout te bewaren doordringt de heer 
Francks, in Hannover, het eerst met wateniamp 
bij 1 tot 2 dampkringen overdruk om de oplosbare 
«lollen te verwijderen, daarna met een mengsel van 
5 deelen kalkmelk en 1 deel urine, bij afwisseling 
onder druk en luchtverdunning. 

— Do schouwburg van Madison-Square, te Kieuw-
York, kan als het toonbeeld der schouwburgen worden 
aangemerkt uit het oogpunt van inwendige inrich
ting en zorg, die de eigenaren in alles san wenden 
om aan de toeschouwers voldoening te schenken. 
Dezen zomer, toen de warmte te Nieuw-York, gelijk 
elders, buitengewoon hevig geweest i s , heeft men in 
den schouwburg van Madison-Square een nieuw stelsel 
van luchtverversching zien werken. Do versche lucht 
komt door den top van het gebouw. N a van bet stof 
dat zij bevatte ontdaan te zijn geworden door middel 
vnn een groot laken, dat als zeef dienstdoet, wonlt 
zij in de zaal geleid en naar de loges en naar elke 
zitplaats of fauteuil gevoerd duur blikken buizen, 
nnar den maatstaf van twaalfhonderd duizend teer-
lingvoet in het uur. In de Taal loopen deze buizen 
over een lengte van ongeveer twee kilom. Maar ge
durende de groote hitte kwam het erop aan, in de 
zaal afgekoelde lucht tc krijgen: men is tot deze 
uitkomst geraakt door ijslagen op de buis te leggen. 
De uitslag is zoo volkomen geweest, dat zelfs ge
durende de verzengende avonden van Juni en J u l i , 
toen er geen voorstellingen plaats hadden, vele per
sonen zich in den schouwburg zijn gaan nedersetten 
om er de frischbeid te genieten, voortgebracht door 
den nieuwen ijs-ventilator. § 

— Iu Frankrijk is een commissie belast met het 
bestudeeren van de vraagstukken, die betrekking 
hebben op dc versiering van de scholen door middel 
van platen, op de vorming van kleine kunstverza
melingen, bestemd voor de schoolmuseums, en op 
de keus van dc platen, die als prijzen aau de scho
lieren zullen wonlen gegeven. La Bépublique Fran-
caise beweert, dat de commissie kostelijke slof zal 
vinden in Le Musêe du Louvre, uitgegeven door 
Felix Mennet, tc Darijs, waarin reeds meer dan 
honderd platen zijn verschenen. Met vierde deel is 
onlangs uitgekomen ; het bevat ook een historischeu 
tekst en geeft met de graveernanld schilderstukken 
weder van Raphael, Manfredi, Guido, Van Dyck, 
Van der Meulen, Rembrandt, Wuuwermans, Le 
Sueur, Joseph Vernet, Claude Lorra in , enz., en 
tevens van eenige beeldhouwwerken. Nederlanders 
zullen wel niet in gebreke blijven den hislorischcn 
tekst aan te vullen met de opmerkingen van Husken 
Huet in zijne jongste werken: Van Mapels naar 
Parijs, Parijs en Omstreken, Het Land van 
Rubens. 

— De rechtstreek sche invloed der afwisseling in 
den luchtdruk op de vrijwording van koolstof houdende 
gassen in de kolenmijnen heeft de Engelsche inge
nieurs bewogen barometers te vervaardigen , waarop 
kleine afwisselingen terstond merkbaar wonlen voor 
de ongeoefende oogen der mijnwerkers. De vloeistof, 
die de beste uitkomsten schijnt gegeven te bobben, 
is de glycerine. Als zij zeer zuiver i s , gelijk die 
uit dc fabriek van de heeren Price en Cie . , heeft zij 
een soortelijk gewicht vau 1.86; daar baar kookpunt 
zeer hoog i s , venlampt zij slechts zeer weinig hij 
gewonen warmtegraad, cn er is een buitengewone 
koude noodig om haar te doen stollen. De minimum-
hoogte eener glyceiïne-zuil is 8*»,82, en een afwis
seling van een of twee millimeter bij de gewone 
kwikzuil wordt een schommeling van eenige centi
meters bij de nieuwe glycerine-zuil. Deze sluif slorpt 
snel vocht op, maar men verhelpt dit gebrek duor 
haar te bedekken met een laag zwaar, daarvoor 
bereid petroleum. De barometer heeft twee schalen 
met noniussen ; de linksche geeft de hoogten nnn, 
overeenkomende met die van een kwikxuil. De gly
cerine wonlt rood gekleurd met aniline. Zij is vooraf 
verhit tot 180* om haar te ontlasten van de lucht, 
dïe zij bevatte. Zie het Londensche tijdschrift JV«-
ture en La Mature van 24 Juli j). $ 

— Ook ter behartiging in onze Indische bezittin
gen worde hier medegedeeld, dat in de zitting der 
Fransche Académie des Sciences van 26 Juli j l . 
de heer Larrey oen verslag van Dr. Cooopanyo over 
den gezondheidsdienst bij het Panama-kanaal heeft 
toegelicht. Dc schrijver weerlegt de dwalingen om
trent de beweerde ongezondheid van het klimaat. 
Hij raadt den aanleg van proefvelden, kweekerijen, 
verschillende cultures, moestuinen cn plantsoenen 
voor de gezondheid aan. Hij handelt over bet fok
ken van kudden tot verzekering van dc voeding, de 
medewerking der particuliere nijverheid daarbij aan
nemende. Hij bewijst de noodzakelijkheid van mete
orologische waarneming-stations. Hij weidt uit over 
de heelkunde en verlangt ook de aanstelling van twee 
rroedvrouwen, cn wijst ook het nut eener gem-eskun-
dige boekverzameling aan. Hij traceert de ligging 
van hospitalen, magazijnen voor leeftocht, plans van 
barakken voor vijf en twintig bedden, bestemd voor 
de Euru(iecsclie werklieden. De levensmiddelen wil 
hij doen onderzoeken door commissies en treedt iu 
bijzonderheden omtrent de bewaring. Hij wil dc 
lijken doen verbranden, niet begraven. 

— Jj In de Itevuc Scicntifiauc van 31 Juli j l . wordt 
een pleidooi gevoerd voor de handhaving van het 
stelsel der particuliere spoorwegen. Onder de voor
deelen wordt genoemd de gunstiger verhouding van 
de e\p|oitatie-kosten tut de bruto ontvangsten, Zij is; 
op hoi gezamenlijke Fransche net 4!»"/' 

» Le Sord (het geheele net) 58 
>• Le Sord (het oude » ) 44'/. 
* den Great Eastern 48 

op den Great Western 46 °/„ 
D de Pruisische Staatsbanen 75,55 
ii D i partic. spoorw. 00,40 
i> » Duitsche Staatsbanen 00,30 
» i> t> part sjKtorw. 58,48 
s » Belgische Staatsbanen GO 
n o n partic. spOOrW. 50 
• i> Oostenr.-IIong. Staatsbanen 08 
» » ii n part. s|toor\v. 03 
• » Deetische Staatsbanen 09,27 
B j> D part. spoorw. 40,79 
p » I,uxemb.s|KM>rw in 1872 (partic.) 54 
• o D dadolijkna 1872(stantsb.) 75 

De tarieven zijn per ion en per kilom: 
in Frankrijk 8 centim. 
• Engeland hooger. 
t Nederland hooger. 

Italië en Pruisen 
j 0,79 min. 
I 7,02 max. 

» België (met groot verlies voor 
den Staat) 5,12 

> Elzas-Loth. (om Frankrijk te 
bcnadcelen) 5,00 

In den El/as hebben de lijnen een zware Staats
subsidie, genomen op de oorlogsschatting van *jf 
milliard. 

De Staatsbanen op Java, onder beheer van den 
ingenieur Maarschalk , geven gunstiger uitkomsten 
dan de Europeeschc. Ook wonnen vroeger de Staats
banen het van de particulieren, gelijk men o. a. 
zien kan in vorige jaargangen van Mr. de Iltuyn 
Kops' Economist. 

R 1 N N E N I, A N D 
's-Gravenhage. Bij resolutin van den Minister 

vau Koloniën, is dc heer J . P. Wouters, thdns 
l e machinist hij de Koninklijke Nederlandsche Stooin-
Uxit maat schappij te Amstenlam, gesteld ter liesrhik-
king van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-
Indic, om tijdelijk tc worden benoemd tot derden 
werktuigkundige bij de llataviasche havenwerken. 

— De heer C. J . van ltoorn, ruim acht jaren 
hoofdingenieur in dienst van het japansche Gouver
nement, ontving hij zijn vertrek uit Japan uit 
handen van den .Mikado de onderscheidingsteekenen 
der onle van de Rijzende Zon. 

— De algemeene directie der Pruisische sjmorvve-
geu heeft eene uitnoodiging gericht, zoo tot de ar
chitecten nis ile ingenieurs in Duitschland en het 
buitenland, om mede te dingen ter zake van het 
ontwerp vour den bouw van eeu groot Centraal
station te Frankfort. Dc eerste prijs bedraagt 000') 
mark, de vier volgende prijzen zijn elk van 1500-
mark. De voorwaanlen en plans zijn te ontbieden: 
Niedeiiau-Strasse, no. 3 5 , te Frankfurt. 

Amsterdam. Het plan bestaat een infernatio-
nale tentoonstelling in ons vaderland te houden. Het 
initiatief voor deze exjwsitie is genomen door oen 
Franschmnn , den heer Ed. Agostini, die met groole 
belangstelling studie heeft gemaakt van ons land en 
zijn hulpmiddelen voor handel en scheepvaart, en 
zich ren doel stelt de voortredelijkbeid van Amster
dam, als haven voor den transitohandel, vooral na 
voltooiing van een Rijnkanaal, wereldkundig tema
ken. Door den wel willenden vreemdeling wenl een 
bijeenkomst niet eenige invloedrijke mannen in sOdcon' 1 

gehouden, waarin de heer Agostini zijn plan ont
wikkelde en in i-en sierlijke rede deu wensch uit
drukte, dat wij de volken van Europa tot een In
ternationale tentoonstelling zouden bijeenroepen, 

De heer A . C. Wertheim drong erop aan dit 
plan te beperken cn niet voor nijverheid , maar 
Vooral voor handel de tentoonstelling dienstbaar te 
maken. De hier Agostini was het dadelijk daarmee 
eens cn terstond werd, up voorstel van den hoer 
C. J. A . den Tex , ccn commissie benoemd om de 
plans van den heer Agostini nngeens te onder
zoeken en tc bespreken. In die commissie zijn ge
kozen de heeren Deu Tex, Cordes, Van Leeuwen, 
Ilubrecht, A . C. Wertheim en Heiman Schroder. 

Leeuwarden. Het nieuwe beurs- en waagge
bouw nadert zijn voltooiing. De feestelijke «>|H-n-
stelling zal waarschijnlijk in het laatst der volgende 
maand plaats hebben, en ten verzoeke van het Ge
meentebestuur heeft de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken reeds drie commission benoemd voor de 
keuring der veldvruchten, welke ter gelegenheid 
van die o[icustelliiig ter mededinging naar de uit te 
loven preiuien zullen wonlen ingezonden. Die com
mission zijn voor: l o . granen en zaden; 2o. aard
appelen ; So. vlas. 

Zwolle. Den Ssten Augustus hield de Zwolsche 
Werklieden vereeniging iu haar lokaal in de Nieuw-
straat een vergadering tot het uitbrengen vau het 
diiemaaiidelijkseli verslag. 

Nadat door den vice-president, den heer II. J . 
Baarslag, den dank der leden aan den voorzitter 
was gebracht voor al hetgeen hij gedurende de jaren, 
die hij aau het hoofd stond, voor de Vereeniging had 
gedaan, nam de vourzitter zelf het woord, eu schetste 
wat de Vereeniging geweest was, wat zij op het 
oogenblik i s , en wat haar streven in de toekomst 
moest zijn. 

Bij de herinnering aan hetgeen de Vereeniging ge
weest i s , bracht hij mede iu herinnering wat door 
de werklieden hierterstede indertijd hij de oprich
ting van de Verceiiigiiig ollooger zij ons dool was 
beoogd , wat deze verkregen had , en welke de i-edenen 
waren, die tot haar dood leidden. Nu bijna zes 
jaar geleden verrees daarop de Zwolsche Wcrklieden-
vereeniging. l u die jaren is vrij wat door haar ge
daan tot verbetering van het lot van den werkman. 

Zij begon met niets, en wat heeft zij verkregen? 
Door de wekelijksche contributie van 5 cent is allengs 
een huid- totstandgebracht, 'twelk uu twee jaar 
geleden reeds tot ƒ 1200 was aangegroeid. Het 
denkbeeld, om het nan te wenden voor het Imuwen 
vnn urhcidoi'sw'oiiiugcn, vond algemeene instemming, 
en toen het bestuur zich daarop wendde tot do man
nen van het kapitaal, bleek bet, dat op krachtige 
hulp kon worden gerekend. De rij woningen, mede 
duur de Zwolsche Werklieden vereeniging buiten de 
Dieserpoort opgericht, is daar urn te bewijzen wat 

zij vermocht, en hoe zij werkzaam wil zijn. Dat die 
vereeniging van werklieden ook uan verkeerde oor
deelvelling blootstond, dat men o. a. ook haar leden 
verweet misbruik van sterkedrank, wenl len dui
delijkste gelogenstraft door het reglement, 'twelk 
het lidmaatschap ontzegt aan dronkaards; 't is dan 
ook van haar dat tut den Raad onzer gemeente bet 
verzoek werd gericht, maatregelen te nemen legen 
Openbare dronkenschap. Bij die tegenwerking van 
de eene zijde stuud evenwel krachtige steun M : waar-
deeiing van deu anderen kant, zooals o. a. nog dezen 
winter is gebleken, toen de <wolsche Werklieden-
vereeniging mocht samenwerken met eene commissie, 
bestaande uit onderscheidene leden van de gegoinle 
klasse, eenige werkbazen en dc vereeniging Hulpbe
toon , tot tegemoet kon ling in de behoeften van deu 
eerlijken cu vlijtigen werkman. 

Na aldus gewezen te heblien np hetgeen reeds 
verkregen was — ook wat betreft de bezuiniging 
bij het onderling koo|ien van levensmiddelen — spoorde 
de voorzitter de leden nan op den tot nutoe ge
volgden weg voort tc gaan, cn le trachten naar ver
betering hunner tHïs i t i e , zoowel maatschappelijk als 
zedelijk. Zij zouden dan voldoening vinden voor zich 
zelf, en konden aanspraak maken op steun van hun 
streven èn hij 't kapitaal èn bij de patroons. 

Algemeene instemming viel aan de wuurileii van 
den voorzitter ten deel, cn met 009kort woord werd 
nog door een der aanwezige niet-Ieden hulde gebracht 
aan het streven der Vereeniging en aan den ijveren 
do werkzaamheid van den voorzitter. 

Dit het verslag over den toestand bleek , dat de 
Vereeniging thans 185 leden telt; dat in 't vorig 
kwartaal, bij een totaal-ontvangst van ƒ 142.1 4 en 
een uitgaaf van ƒ 30.74, waaronder aan een weduwe 
/ 1 5 . 7 0 , een batig saldo was verkregen v a n / 105.411; 
dat in dat tijdsverloop in de winkelzaak aan waren 
was ontvangen vuur ƒ 0 3 0 . 2 5 , welke aan de leden 
was overgedaan voor f 9 8 6 . 1 3 ' / , , en dat de Ver
eeniging op dit oogenblik, dank zij een zorgvuldig 
beheer, in ' t bent is van een kapitaal, grout ƒ 3 0 0 0 , 
ongetwijfeld eeu zeer belangrijk bedrag als men be
denkt, dat bet in luttel jaren is bijeengebracht en 
wel bij een contributie van 5 ct. |ter week, terwijl 
nog een guiil deed van het saldo der inkumsteii voor 
nuttige doeleinden is gebezigd. ( / . Ct.) 

's-Hertogenbosch. Tut sccietaris-|>ennii!gmees-
ter van don polder van Einpel-en-Meerwijk is door 
stemgerechtigde ingelanden benoemd de heer T h . 
Pels, adjunct-commies ter provinciale griffie van Noord-
Brabant. 

Veendam. Woensdag 18 dezer is de tramway-
lijn Wildervank—Veendam—Muntendam—Zuidbroêk 
voor het verkeer o|K'iigesteId , nadat ze daags te 
voren met eenige feestelijkheid olïicieel geo|tend was. 
Deze gebeurtenis is voor dat gedeelte van de provincie 
Groningen van groot gewicht, en niet gering waren 
de moeilijkheden, die iu den loop van jaren te over
winnen waren voordat de zaak totstandkwam. 

Nu drie Jaren geleden reeds was aan de heeren 
Mouutack en De W i t , te Antweipen, concessie ver
leend voor den aanleg van een paardensj>oor van 
Wildervank—Veendam—Muntendam tot bet station 
van den Staatsspoorweg te Zuidbroek; teekeningen, 
opmetingen enz. werden tot een gewensoht einde 
gebracht, maar het tijdstip, waarop de concessie 
eindigde, naderde iiitusschen en verliep; verlenging 
werd aangevraagd en toegestaan, en de hoop ter 
bekoming van het in zwang zijnde vervoermiddel 
werd daardoor weer opgewekt. De roncessiunurissen 
wijzigden toen het plan, cn wilden dan alleen uit
voering daaraan geven, wanneer sloom inplaats van 
paarden als werkkracht gebruikt mocht worden. 

De landbouwers verzetten zich hiertegen en dc bij 
de zaak betrokken dorpen wilden van de uitvoering 
van dit plan niets hooien, waarop eenige wakkere 
mannen uit Veendam en Wildervank mot kracht aan 
't werk gingen en zich iu Juni '70 tot een vennoot
schap verenigden voor de nu geopende tramwayhjn 
genaamd: etste Groninger Tramway-maatschappij". 
Het lienoodigde kapitaal wenl op f 200,000 gesteld, 
maar later op / 400,000 gebracht, en de inschrijving 
gaf weldra de meest gewenschte uitkomsten. 

Van toen af ging alles met spoed; rails werden 
gekocht, het leggen daarvan uill-osteeil, wagens be
steld, loodsen gelwuwd. paarden aangeschaft, |ier-
soneel benoemd , en eindelijk kon de u|ieiiiiig der lijn 
bepaald worden op Woensdag 18 Augustus. 

Die opening kon echter onmogelijk oiiupgemerkt 
Voorbijgaan. Veendam besloot feest te vieren, en 
deed dat ouder begunstiging van prachtig zomerweder. 

Eerebogen , illumination , luchtballons, optochten 
en eerewachten, vuurwerken en muziekuit voeringen, 
onafzienbare rijen van toeschouwers getuigden van de 
sympathie en blijdschap, waarmede de bevolking van 
Veendam en omstreken dit nieuwe en betere middel 
van verkeer begroet. E n waarlijk, de mannen , die 
zich ervoor ingesjmnnen hebben om al de daanuin 
verbonden werkzaamheden uit tc voeren , hehliou aan
spraak op den lof en den dank hunner medeburgers. 

Wonaeradeel. De Nederlandsche Tramwegmuut-
schappij , gevestigd te Utrecht, heeft aan de com
missie van beheer over den kunstweg van Harlingen 
naar Bolswani concessie versocht, om over dien weg 
ecu stoomtram te exploiteeren. Deze commissie van 
beheer heeft iu eene conferentie met den heer Hame-
ling, directeur van genoemde Maatschappij, de zaak 
behandeld, en iu beginsel zijn partijen het eens 
geworden. Daarna heeft die commissie de voor
waarden voor een eventueele concessie onlwm'ponj, 
en a a n de Maatschappij meegedeeld, altoos behou
dens rnulere goedkeuring der betrokken gemeentera
den. Bij haar nntwoord daarop h*eft de Maatschappij 
de hoop uitgesproken, dat de gemeenteraden spoed 
mogen maken, omdat bij aanneming z(j zich voor
stelt met s|»oed en kracht den weg totslaud te 
brengen. 

Zaterdag j l . zijn die voorwaanlen deu Raad dezer 
gemeente ter goedkeuring aangeboden. Onder die 
voorwaanlen komt o. u. voor, dat de Maatschappij 
zich met de tegenwoordige pachten der tollen moet 
verstaan vour verminderde opbrengst der tullen, 
doch dat zij n a 1882 geen tol meer behoeft te 

betalen; dnt zij per jaar f 300 moet geven voor 
mindere opbrengst van het grasgewas eu tint de 
weg binnen 11 maanden na de aanneming der voor
waarden iu exploitatie moet zijn. De Raad heeft 
dit voorstel in handen eener commissie gesteld. 

Aaiikoiiilijriiiirrfi van AaiihesNiiigeii, 
Maandag, 13 lus-

lioi.lre.lii . ie 12 men. op het raadhuis: hot leveren 
van ongeveer 350 \M riviergnnt. 

4.erlnehem. te 12'/, uren. door hel gemeentebestuur: 
het toiiroiidhoudeu dor rij- en wandel wogen en van den 
S c h e l l u i n s c h e n Voordijk. 

Illllegem, te 1 uur. door de Noord-Zuidhnllandsebe 
StiHiiu-tr.iiuwayma.itst bappij. in liet Wapen van Friesland: 
bot loggen van de s|*ooihaati mot wissels on toebehooreu, 
benevens de daarin voork ode kunstwerken, ten In-
hoeve van den stoomtramweg Haarlem Leiden. 

lie r i l . om te 7 uren. door het polderbestuur: bot ma
ken vau een watorkoerouden dijk in die gemeente langs 
ile zuidzijde van do Wetering, van den prov. klinkerweg 
nat JIJ Coudewator tot de Oudekuoi, over eeu lengte vau 
•i.i.-.u Mi. 

llioxlag, 24 Vug. 
Wan Ire, to 12 uren. door bot geineentehesluiir van 

Aalst-en-W'aalre: bot maken van eeu keiweg van Aalst 
naar Waalt o, tor lengte van 2795 M.. iu 2 pere. 

I . i i ' i i i i i i r i l i i i , te 1 uur. door hel ministerie van wa
terstaat, aan het gebouw van bet prov. bestuur: het be
planten van "s-Rijks-grooten weg van Leeuwarden naai
de Overijselsehe grens. Raming ƒ 2050. 

M.ou Ion/.en , ie 2 urou. door hurg. eu weth.: bet 
verven en behangen van hot nieuwgebouwde gemeente
huis aldaar. Aanw. te 12 uren. 

Vcciiriam. lo 7 uron. in bot Café Pniou ! bet houwen 
van eene behuizing voor W. Holman, aldaar. 

WiiniMhiï. i,t M I K . 
'n-Hage. lo 11 uren. doorbel ministerie van water

staat enz.: lo. do lichting en opruiming van een in den 
Neder-Bijii. even luwen bet Mauriksclieveer, gezonken 
vaartuig; go. idem idem van een iu do Nieuwe-Maas. na
bij don hovcnmoiid der Koningshaven lo Bottenlam, go-
zonken Rijnaak. (Herbesteding.) 

Onderdendam ie 11 uren. door het bestuur van bot 
wiiterschap Hiiiisingoo, iu het Waterschapshujs: het doen 
van eeuige hei-tellingen aan sluizen, bruggen, woningen 
en andere objecten, in 3 perceelen en in massa. 

Ba IN ward, te 12 uren, door burg. en woth.: lo. bet 
maken eener walbest -hoornig ter lengte van 1*2 M.: 2o. het 
maken van eon glooiwal en hot doen van eenig graaf- en 
baggerwerk. Iul. bij den gemeen tea rebiU-ct. Aanw. 23 
Aug.. te 10 uren. 

lii'lloliaicn . to I uur. duor burg. ou woth.: bet op
ruimen eener bestaande en bot makeu eener nieuwe 
ijzeren draaibrug voor voetganger. Iul. bij den gei neen te-
a r c h i t e c t 

Hoorn, te 1', uren. door burg. en weth.: do levering 
van 51*00 KG. grove Eng. haunlknlen, 20,000 KG. grol" 
Bubrgriiis, 801*0 KG. cokes. 18.000 KG. Fng. iiiuchinek<uen. 

IJsolmendr . te 5", men. door dijkgraaf en heem ra
llen van den gilder UM-Usel monde', m lie Hollandsche 
Tuin: de levering van 300 III.. Biibr-steeiikolen, ten be
hoeve van het stoomgemaal van dien polder. 

I lordrcrht , te 1 uur. door do besturen van de Vior-
Poldors eu van don polder Wieldre. ht. in Koophandel-cu-
/eovaart: de levering van Rulu-machinokoleii. benoodigd 
voor de stoomgemalen Mr. J. Loudon en Jhr. Jaiitzon van 
Krll'rentoti. gedurende 1 jaar. 

AniNlerdwm. door de directie dor Boll. Uz.oren-spoor-
wognlaatstbappij. Vijgendam: de levering van löox* tons 
grove kachclsleeukoloii. 

Hi.lnlir.tag, 2U VIIK. 
lie Rijp. dour hot bestuur van bet wateisehap de 

Starinneer on Kauiorhop. bij don secretins: de levering 
van fitXI stéle gewusschou grint hij gedeelten, op aau te 
wijzen phuits lor dijken voor de Stimuleer. 

Haarlem, te 2 ureu. door long. en woth.: bot maken 
van eone hrug over dc Schootersiiigelgi-,uht altli.ii-. Inl. 
bij den architect J. E. vau don Aivud. Aanw. 2.'1 Aug., 
to 10 uren. 

Raalte, te 2 uren. in bot Munstcrschc Posthuis: hot 
bestraten van den toegangsweg uaar het station. Ilcstck 
ligt II. II iet hei g. iu het Munsters, he Posthuis. Aauw. 
20 Aug.. te 12 ureu. 

v i i . i i i e i i u n . te .1 uren, vanwege hot bestuur der 
(iodslnnzon: do uitvoering van eenige her-tellingen, be
nevens eenig schilderwerk aan de tot die instelling be
hoorende gebouwen, (ut, hij ilon architect .1. C. vau dor 
Heil. Aanw. 23 Aug.. te 2 uren. 

Vrijdag. 23 Viljr. 
'» liu-i l i . lo IO'/ t uren. door hot ministerie van water-

terstaat enz,, aan het gebouw van het prov. bestuur: hot 
voortzetten dor verbetering van de Diezo, van do Krd-
veldschesluis naar bot dorp Engelen. Aanw. 23 Aug. 
Raming ƒ:17.000. 

Vrnliem , le 12 uron, door bei ministerie vau water
staat enz., aau bot gobouw van hot pro,, bestuur: hot 
maken eener kleihekl ling en heinotsoliug iu hot Apel-
dooruscbe kanaal Innen de Dientschesluis. I taming ƒ3570. 

/ . . I . T . I . . K , 2* kmm. 
'*-<;raie*ande, te 11 uren. door burg. en woth.: hot 

maken van eene twtede aanlegplaats voor vaartuigen al
daar en bot bestraten van oen gedeelte dor II-ll im mot 
bijbel looiende werken. 

l'lrerht , to I uur. door burg. en woth.: lo. bet vernieu
wen en herstellen van werf-en kaaimuren en schocüugcn. 
b e l v e r r i c h t e n van eenige werkzaamheden aan de sluis 
hij Jall'a en bot slaan van meerpalen Inj bruggen; 2o. liet 
maken, leveren en stollen van ameublement euz. Ion 
dienste van do school lo soort aan de Vlijlsiraat. 

Maandag. 30 tug. 
Hrrjren-ap-Zeem. to 11 urou. door J. B. Hnuhaor, iu 

Do Braak: hot houwen vau een hoerenhuis, met hijlcve-
riug dor materialen. Iul. hij dou architect C. P. van 
lieiik. Aanw. 88 Aug.. te W urea 

Berger, te II uren. door hurg. en weth.: het houwen 
van eon school to Nieuw-Biiineii op do plaats uo. 15. Bilj. 
inzeilden 2H Aug.. Vi'mr 11 uren. 

'n-Hage, te 1 uur. door hurg. en woth.: lo. het leveren 
ou stollen van eeuige meubelen, ton dienste der school 
voor onvermogen!Ion aan do Duinstraat te Scheveiiingen; 
So. de aanlog van riolen iu do Maas- eu Waalstraten. 
Aanw. 27 Aug., to 11 uien. 

IMIIegam. te 1 \ door de Nonnl-Zu id hollandsche 
Stoom-tran ivva vu iaat schappij, in Het Wapen van Fries
land: hot maken van gehouwen on verdere werken ton 
behoeve van den sti tramweg Haarlem—Leiden. Aanw. 
2a ou 27 Aug.. te 12 uren. 

Minuien (by Alkmaar), to l 1 , uren, door bet R. K. 
paruc. korkliesl., bij don kastelein P. tïroot: bot doen van 
verhouwiiigen aan de R. K. kerk en toren aldaar. Iul. bij 
den hiiiiwmei-sler A. C. Bleijs, O.Z. Voorburgwal 220. te 
Amstenlam. Aanw. te 12*/, uren. 

Illllegani, te 2 uren. door bot gomcentcbest., in Het 
Wapen van Friesland : bet waanneren <ler vaste brug, 
liggende iu don Rijksstraatweg over de Rillegouunerheelt, 
in eeno enkele basenlebrug. 

Mot-, te 2 uren. door hurg. en woth.: bet bouwen 
van een past- eu telegraafkantoor, met directeurswoning, 
lid. bij deu gcuiccutohouvvmocstcr Noest. Aauw. 2:1 Aug., 
to 11 uron. 

ruilingen , te fi uren. aan de gemeeiitegasfabriek: 
de levering van 50.000 HL. Engelsche gaskolen. 

Rotterdam, 'savouds ü uren, door het bestuur der 
Rotterdams, ho Vereeniging voor Katholiek onderwijs, iu 
het gobouw der Vereeniging van den II. Vineentius a 
Paulo. Opport no. 125: bot bouwen van 4 schoollokalen 
vnor lager onderwijs, mot bewaarschool en onderwijzers-
wnniug. op do reeds gemaakte hoifundoering aan de 
Isaae-ll u bert straat te Rotterdam. 

Uin-dag, 31 Aug. 
L l e l i t e n v » r d e , te 12 uren. door hot gei •utebest. 

bij .1. B . Wouterman: het houwen vau eeu gemeentehuis 
BO een woonhuis voor don genieeiitedokter. Iul. hij den 
architect t i . t> Riole Wz. Aanw. te 11 uren. 

Harderwijk, 'savonds ~ uren. in het Burgerweeshuis: 
het vergrooten van de bewaarschool en andere werken 
aau dit gelmiiw. lub hij don architect J. 11. Makkmk. 
Aanw. 26 Aug.. te 0 uren, 

D E O P M E R K E R — Zaterdag 21 Augustus 1880. 

Leeuwarden, te 1 uur, dour bet ministerie vim wa
terstaat enz- aan het gebouw vau bet prov. Iiestuur: de 
beplanting langs een gedielte van dou grooten weg tus
schen Sueek eu Lommer. Aauw. 25 en 27 Aug. Bauiing 
ƒ 4200. 

Woensdag . f Nept. 
Kekvlea, to 10 men. door hurg. eu weth. vau Odoorn : 

bet bouwen eeuer school en onder wijzers won ing aau dou 
2on EcksloóriiioTid, op plaats nn. 2(1. Aanw. HO Aug,, le 
10 uren. Bilj. inz. len 30 Sept., vóór 12 uren. in hot 
gemeentehuis. 

s-llage, to 11 urou, door hot ministerie vau waterst. 
enz,: bet herstellen dor winter- ou stormschade aan bet 
afgegraven gedeelte van den Milligst hou dam ontstaan. 
Aanw. 28 Aug. Raming ƒ3400. 

Keliiward, te 12 urou. door buig. eu weth.: lo. het 
maken vau 4coiuiiost-inestbukken mol overdekking, ierput. 
zinkputten en piuuhaan: 8 0 . hot houwen van eeno woning 
mol iijtuigloods e. a. ou hot makon eener bestrating, be
nevens een inrijhek. ltd, bij don geuieenteanhitect. Aanw. 
27 Aug., te 11 uien. 

Arnhem, door don architect W. Th. Dibbots: liet 
bouwen van eeno kerk met toebehooreu teMilligen. onder 
Pa don. Aanw. 25 Aug.. te 10 uren. 

Ilanderdag. S Nept. 
•udewater, te 12 uren. door het B. K. panxhiaal 

kerkbestuur van don B. Fr.uicis.us. iu bot kofhehnis Re 
Roos: de hoifimdeoring en gemetselde funda uteii VOOT 
den I vv der nieuwe kerk 1 toren en pastorie aldaar. 
Iul. hij deu anhitoit E. .1. Margry. te Rotterdam. Aauw. 
30 Aug., te 11 uien. 

Ween»dag r ft Mepl. 
H-llage, te 11 uren. door hel ministerie van watoi-st. 

enz.: lo. bot verrichten van werken tot voortzetting van 
de verbetering dor Ikiveii-Mans. onder dc gemeente Andel. 
Aauw. 4 Sopt. Kaïiiing ƒ21,000; 2o. bet maken van eenige 
werken iu don hoveumoiid dor Nieuwe-Morwede, ouder 
de g Werkendam. Aanw. 4 Sopt Raming J 03.000. 

H-llage. te 12 uren. door het ministerie van water
staat enz... ton dienste der Staatss|ioorvvegeii: lo. bot ma
kon vau het gedeelte hestoren—Bessen Eist vau deu 
sjHiorweg Amersf.iort -Nijmegen, lid. bij den hoofdinge
n i e u r te Arnhem. Aauw. 30 Aug. cu 1 Sept.. telkens le 
10 ureu. Raming ƒ 03(i.()00. 

VHage, te 12 uren. door het ministerie van water
staat enz., teu dienste der Stuttss|Minrw.: het leveren en 
verwerken van stortsteeu, ten behoeve van de overbrug
ging van bet Holland sch-Diep. Iul. bij den hoofdingenieur 
Van der Toorn, te 's-Hage. bij den ingenieur Bogerwaanl, 
te Oorinchem, don opzichter De Kievit, te (iorincheiu en 
d pzichter Chevalier, te Willeinsdorp. Aanw. 31 Aug. 
eu 1 Sept. Raming ƒ70,400. 

Vrijdag, SO BUS**. 
'•-Banen, te 10',.'j uren. door bot ministerie van water

staat enz., aan liet gebouw van bot prov. hostnur: hot 
Vervangen vau oen gedeelte grint haan door keil>ostr,iting 
op dou Rijksweg vau Eindhoven naar Weert, onder do 
gei nte Stratum. Aanw. 4 en 6 Sept. Raming ƒ30110. 

Zaterdag, II Mept. 
Helder, in Tivoli: bet v e r b e t e r e n van hot fort Erf

prins, iu de stelling van Bidder, Aauw. A Sept., te 1 uur. 
Raming ƒ230,000. 

Woensdag , 22 Sept. 
'H-llage. lo 12 ureu, door hot ministerie van water

staat enz., ton dienste der Staatsspoorwegen : het makon 
van de aaidebaan, do kunstwerken, don bovenbouw, de 
overgangs- eu eenige andere werken voor don spoorweg 
t teldenualseii -Tiel . Iul. hij don eeislauiiw. ingenieur 
to nul ,. Aauw. 13 en 15 Sopt., telken- te 12', 
uren. aanvangende aau bet station Geldenualseii. Bauiing 

ƒ 435.1*00. 
Op later le bepalen datum. 

Lemmer, door A. Knol: het amnvoeren eu wederop
bouwen van een royaal woonhuis met bakkerij. Bc-tokkou 
lo verkrijgen hij don arcbitecl .1. Kuipeisi. aldaar. 

V(loop vau \ i i i i l i i M t ' i l i i i i H ' i i . 

Vrlezenveen, 5 Aug.: hot herbouwen van een woon
huis voor J. Hosjiors: ingek. tl bilj., als: 
.1. Schoorman, te Don Ham. ƒ 8480 
B. .1. Smit. " Vriezen veen. » 31M) 
0, II. Toussink. » idem l 2878 
B. Smit. >i idem • 2KIÏH 
B. .lansen Jz. • idem • 27lJ'.l 
II. ter Stege, o Almeloo, • 2708 
.1. Wosscls, .i Vriezenveeii, » 2815 
II. Jansen (iz., * idem < 27«0 
W. Jansen Ez., i idem » 2748 
geguud. 

Philippine. 7 Aug.: bet horstel, de vernieuwing en 
hol onderhoud lot 30 April '83, van do aarde-, kram- en 
rijsvverkeii van don [Milder; ingek. 7 bilj.. als: 
P. J. Visser, to Kruiningen, ƒ 555(1. 
J Horton. .i Biervliet, » 5500. 
A. Tholens. » Neuzen. • 5200. 
P. J. van Beiuortol, „ Bontenisso. . 41W7. 
C. v. d. Hooft, - Neuzen. I 41*00. 
1*. Tholens, i Hoek, i 4184. 
J. Jansen. i idem i 4410.50 
gegund, 

WlMekerke, 10 Aug.: het maken van rijsbeslag; liet 
verhoogen van een gedeelte huiteiiherm en hot ven led igen 
van den schorrand aan don Will sj«>lder; ingek. 5 bil
jetten, als: 
I*. Verburg. te Colijnsplaat. ƒ 3200 
J. Brcas Jr.. ., idem » 3150 
J. v. d. Baud, • Wissekerke, » SI4» 
Mars. Braes, * Colijnsplaat, » 2KDU 
P. V. d. Berge, » idem » 28«7 
gegund. 

Kieuwendam. 12 Aug.: hot houwen van eeno inlich
ting voor vrouwelijke handwerken, t gedeeltelijke leve
rantie vau de daarvoor bouondigdematerialen; ingekomen 
11 bilj.. als: 
II. Klaver Dz.. te lljieiidain. ƒ 7530 
C. Boon. .1 Niouweiidaui, » 0408 
J. Vet. » Purmerend, i 0450 
W. Gieve, i Huiksloot, » 0415 
L. Uesiiian & S. Domptdiug, * Oudshoorn, • 0205 
.1. de Vries ft A. Vet, I Purmerend, l 6111 
J. Visser, i Buiksloot, • 008Ü 
M. Stam Mz., Zaandam. i (888 
J. Bind, » Purmerend, » 5t*5fi 
D. Liui|ier, • Baan, I 5U43 
A. Eisen berger, • Purmerend, • 58W 
niet gegund. 

Kuilenburg. 13 Aug.: het bouwen van eene petroleum-
bergplaats bulten do Slotpoort aldaar: aangenomen door 
A. do Keuter, aldaar, voor ƒ870. 

Bareele, 13 Aug.: horbi-steding van de onderhouds
werken aan de waterkoeling van Boi-seie-en-Ellewoutsdijk, 
in 2 perceelen; miuste iuschr. waren: pere. 1 (Ifcirsele), 
P. Verhing, te Colijnsplaat voor /13,400: perc. 2 (Elle-
wontsdijk). P. J. Visser, te Hansweert, voor /'20.37U. 

Berger, 14 Aug.: de bouw van eeno onderwijzerswo
uing lo Dmuweiierveeii; ingekomen 11 hilj., als: 
II. Wessels, te Assen, ƒ 3274 
J. Lamlicrts, « idem i 20(12 
L K. Mccrtons, •• Gieten, a 2*0" 
J. A. Pninger, n Stadskanaal. » 2777 
J- I.in/el, ii idem » 2710 
II. Kggens, „ Nieuw-Huinen, „ 2040 
L. Al hing. • Gasstdtermjveen, i 2018 
B. Kugolsiuail, II Stadskanaal. I 2014 
A. Niks, 0 Nieiiw-Buineii, » 2404 
I'. I.uitjens, B Stadskanaal, » 2208 
J. Wietzema, • idem i 2204 

l'Irerhl, 14 Aug.: bot verven der branches eu lanta
renpalen vuu dc gemeente: do hoogste ins. brij ving bedroog 
ƒ1410. do laagste G. Prins, aldaar, voor ƒ450 85: gegund. 

Ürenlngrn, 10 Aug.: lo. bet verhieedeu vau ivn ge
deelte van bot Stiidentoiipud buiten de voormalige Ebbin-
gejioort; minste iiiscbr. was P. Mulder, te Gniiiiugeii, 
Voor ƒ1137. 

2o. het verven dor regelwerken van de paarden- en 
veemarkten; minste inschr. was W. Blocker, tu Groningen. 
voor/188, 

Kampen, 10 Aug.: de uitvoering van (bestek uo. II. 
Urou!hordijk 2e gedeelte) bol verzwaren der sluitkadoii. 
alsmede hot verdedigen daarvan met bazaltsteouglm g. 
langs do Kardoezen-eu Zuiderwaard; ingekomen 8 bil-

iï 'de' leen werk. te Hardinksveld. f 87.100 
,|. Ilikkens. I VoJleiihove, l 24,548 
G. Wosslra, I Bruiuiepe, << 21.024 
.1. Wijnholt. • idem l 10.848 
('. do .long. » Hanlinksveld. i 18,780 
D. Sul. » Kampen, i 18.U77 
W. van Bruggen, • Brunuepe, i 18,880 
W. van don Relt, » Grafhorst * 14,178 
gegund aan D. Sul. 

hovenier , 10 Aug.: hot Imuwen van 5 woningen huilen 
den Noordeiiherg aan do IJs.dstr.uit, door S. Uuuners Lz.; 
gog I: tselwerk aau Kerkbuil', v ƒ25110; voifwork 
aan G, van der Von. aldaar, voir / 1 8 8 ; timmerwerk aau 
G. Feliervvee. aldaar, voor ƒ 1347; loodgieterswerk aau 
Rensink. voor / ' II5; ijzerwerk aau Likborst, to Gorsel, 
v.Hir ƒ03.50. - Samen ƒ4208.50. 

Amsterdam, 10 Aug.: hot baggerwerk. cn het mider-
proliel-hieiigen vai vak kanaaldijk (besteding 7 Aug.. 
door ile Aiiisterdanischo Kanaalmaatschappij), zijn respec
tievelijk gegund aan de minste inschrijvers. 

Menaldnm . 10 Aug.: het afdammen, droogmaken ou 
slatten van de vaart genaamd -de Botgone"; iugok. 14 
lulj.: hoogste ins.hr. was It. Kamman, te kunne, voor 
/Wiui); minste Inschrijver I*. W. Donker, te Menaldnm. 
voor fWSi', gegund. 

Amsterdam. 16 Aug.: lo, bot bot maken van Iwueh-
teisw oti ingen van drijfsh -regelwerk met daarbij behoo
rende wolken aan den s|morvvcg Amstenlam—Rotterdam 
eu Amsterdam—Zutfen. iu 2 perceelen; minstoinsr.hr. 
waren: perc. 1. B. van dor W don. te Amsterdam, voor 
/8840; perc. 2. .1. van Bonv. lo Nijmog v • / 411*0. 

«o. hot maken van 7 wachtciWoningoi t daarbijIM-
hoorende werken aau don sjioorwog Amsterdam -Rotter
dam on Amsterdam -Zulfon. iu 2 perceelen: minste in
schrijvers waren: pere. 1. .1. van Roov. voor /" 21,38»; 
perc. 2. J. Fiiliien. te Hilversum, voor ƒ 1704. 

Bedum. Hi Aug.: perceel): het opruimen en herstellin
gen vau do keien en klinkerhostrating to B d u i u ; minste 
inschr. was .1. K. van Dijk. tc Beduni, voor eeno som 
van /' 878. 

P e r c e e l e n II en HIJ: bot herstellen van do schoolge
bouwen I ' Ik-dum. Noonl- en Zuidwolde . benevens de 
onderwijzerswouing te Zuidwolde; minste inschr. was ,1. 
Hols.her te Bedum. resp. voor ƒ 195 en / 31*0. Aan beide 
aannemers is hot werk gegund. 

v n i . . i n . 10 Aug.: tie levering van brandstoffen 
voor de scholen en het uiiivei-sitcitsgeliouw; gegund: 
145.340 KG. eok.-s aan J. Marcus, a ƒ1.30; 277.000 KG. 
Buhr-st, koleu en 28.000 KG. Eng. steenkolen aau Loon 
C. vau Cooth, resp. a ƒ L — eu ƒ1.05. 

Amsterdam, 17 Aug.: het houwen vau oen huis met 
bovenwoning, op de Weteringschans tegenover bot Rijks
museum, voor rekening van lac. Grader. Ier bel r 
van de architecten S. W. van Rouendal en Hauiersvelt; 
tninste inschrijver was W. Voskuvl, te Amsterdam, voor 
f 20.:)SK). 

Uerdreeht, 17 Aug.: het verbeteren van bet lort De 
Biivter. in de positie van Willemstad: ingek. 8 bilj.. ais; 
L. 'Kalis Kz.. te Sliedrecht, ƒ 410.000 
.1. Monster, * Puttorshoek. •• 3s8.noo 
J. J. van Sluisdam, > Ihndrecht, • 876,200 

Venten, 17 Aug.: bot verhouwen van het logement, van 
(i. .1. Eiisink. onder beheer van deu opzichter II. A. Wee
llink; ingekomen 8 bilj.. als: 
A. .1. Jausen. te Barchem, ƒ "000 
II. J. Hautnik. » Zutfen. » 5885 
C. Pasman. » Vonten. • 5429 
gegund. 

'«•Hage. IK Aug.: het bouwen van een II. K. zieken
huis, ouder lieheer vau deu architect IL J. vau den Brink ; 
iugek. 14 lulj.. als: 
A. A. M. Baietta. to 's-Hage, ƒ 140.293 
J. L Weides. • idem - 134.760 
W. T. P. van der Grijp. > idem I 124.890 
C Meijer. - idem - 113.579 
L van de Woijor. I idem I 112.400 
C. W. do Vos, * idem H2.0UU 
W. Westerhot. . Weesp. .. 110,085 
O, Klomp. 's-Hage. » 108.000 
W. A. G. Jansen. Utrecht, » ÏUT.KIHI 
B. P. S.hippeis. „ 's-llage. - 107.1100 
W. P. Teeuwisse. » id I 108,780 
.1. A. v. Straaten, « l'tm-ht, » 102.450 
W. F. Raasvolt. . 's-llage. » 98.900 
L. Melchers en Co., » Stdiiedaiu, i 95.000 

H-llage, 18 Aug.: lo. hot verrichten van herstellingen 
vau buitengewone winterschade, ontslaan aan de Hijks
rivierwerken langs hot Koteldiep; ingekomen 3 hilj.,'al-: 
D. Sul, te Kempen, ƒ B870 
F. K. Terwindt. • Panuorden. » 5740 
B. de Loonwerk, • Hanliiiksvoli) i 501*0 

2o. liet maken van een gedeelte dor werken tusschen 
Voenoudaal te Rbenon. voor den spimrweg Ainersfooit -
Nijmegen; ingek. 17 'dij., als: 
D. Volker. [Jorihecht. ƒ 375.0011 
J. Koov. Amstenlam. i 1*8*400 
G. Straalman. Li 302.000 
J. J. Bekker. Lom \- A.D. v. SetorsenCo., Nijmegen, » 861,000 
W. I'. de Vries. R.KSUIU. » 349.MM* 
C. Vering. Ba iver. » 849.IKM) 
P. Verluiiggeii. Waddinksveen, 840. 
M. Sleglon. Neor|Bdt. • 340.000 
J. van Oijen Pz.. Dreumel, • 888,400 
Tb. Verhoeven. Deventer, • .'W8.408 
E. S. Itovuiei. Rottenlam. I 330.700 
A. S. S:fiaafsma. Harlingen. - 330.000 
( K A . v.Hath'iii. Sliedrecht ft t i Goedhart, Dordr., » .'W5.000 
L. Kalis Lz.. Sliedrecht, » 184.400 
S. Billon. Grave, » 333.:i:i0 
P. A. Hos. Donhecbt. I 329.r.(HI 
W. F. WeijeiN. Tilburg. • 880,400 

8o. bet maken en leveren vau wissels en kruisingen op 
bot goederenstation iu do Stadsrietlanden te Amsterdam, 
ten behoove van den spoorweg Nieiiwodieji —Amsterdam : 
ingek. 5 liilj.. als: 
.1. Armstrong on Co.. Rotheihaui. ƒ 78.892 
L. J. Enrhovun en Co.. 's-Hago. » 75,190 
l'nioii. Actien-Gcs*dlschaft fiir Bergbau. Eisen-

I Stablindiistrie. Dortiuiiud, » 71.382 
Mas. hinonfahrik De.ils,hland. I 58.940 
Dezelfde, I 54.840 

Breda. 18 Aug.: het bon WOU van eene remise OU berg
plaats voorde Ziiider-stiMunlramwegmaatscbappij; ingek. 
7 biljetten; gegund aan L. A. Mol, le Breda, voor ƒ12.275. 

r i r e e h l , 19 Aug.: het maken van de grond-, kunst-en 
andere werken, ten behoeve van de uitbreiding van het 
slatiniisemplaceineiit Venloo; ingek. U bilj. en 1 van on
waarde, als: 
A. S. Schaafsma, te Harlingen, ƒ64.400 
Th. Verhoeven, >• Deventer. » 64.400 
L. vau Gaal. • Geldmp. I 58.450 
P. II. Creoi -s. " Maasbracht, » 57.800 
B. A. Wiegerink, i Groenloo, I 55,700 
G. A. van llattem, » Sliedrecht en 

G. Goedhart, I Bor.lr.vbt. » 54,900 
0, Straatman, i Linne. >• 54.400 
J. Laudv. Sittanl, I 49.990 
.1. van i'liien Pz.. » Dienuiol, 1 49.070 
P. Verbruggen, » Waddinksvwn, .1 40.000 
.1. Billen. i> Grave, l 45,850 

Retterdam . 20 Aug.: hol bouwen van eone bewaar
school nut woning aan de Gmciiclauii; iugok. 0 bilj., als: 
A. Beiikemans, te Rotterdam, ƒ 33,389 
A. Langojan. 1 Kralingen. • 82.730 
B. II. lieij.lei well » Rotterdam, .. 30.925 
A. van dor Spiegel. » idem 1 29.989 
P. G. Winters, Kralingen, * 29,804 
W. G. C. I hikes. „ I M te, dam. * 28,680 

l . roi i in en . 20 Aug.: bot maken van een kanaal tor 
vei binding vau bet Boter- mot liet Dauistcnliep, ten 
noordoosten van Gniuiiigeu; ingekomen 8 bilj.. als: 

B . II. Harkema Wz.. 
W. B. Harkema. 
G. C. M. Roltiiighuis. 
II. Bos A z . 
II. B. llook>na. 
D. Kramer, 
L. Kalis Kz.. 
J. N. Kruiziiiga. 

te Groningen, 
" WaiTliuisi-n, 
.. Delfzijl. 
.1 Sliedrecht, 
• Leeuwarden, 
n Groningen, 
11 Sliedrecht, 
1 Bbjhaiu. 

ƒ 128.(00 
I 125.500 
I 11(1.000 
I III.ooi' 
1. 109, «00 
i> 1011.5(10 
» 101.880 
1 90.710 

Vervolg I IIT Iti'iirliti'ii en Mcilpilpclin^en. 
B U I T E N L A N D. 

De Dom vau Keulen, het gruotsche meesterstuk 
der Golhiselie iHUiwkimst, dat uu eindelijk, na zes 
eeuwen iu wording te zijn go wees l , voltooid is, zou 
volgons eon undo welbekende legende nooit volbouwd 
mogen worden. 

De jeugdige architect, wien de bouw van de kerk 
was opgedragen, was op eekeren dag wanhopig, 
omdat Aartsbisschop Koeiiraad zijn plan maar niet 
wilde goedkeuren, naar deu («-ver van don Rijn 
gegaan, om een eind aan zijn leven temaken. Maar 
juist toen hij in het water wilde springen, stond 
plotseling oen grijsaard, die niemand anders was 
dan do duivel zelf, vour hein, en I hem Inrui l 
voor zijn ziel oen heerlijk ontwerp, het plan van 
de logetiwoonlige kerk, aan. Hij fcaf den jonk
man vier en twintig uren om zich op zijn voorstel 
Ie bedenken, lu dien tijd raadpleegde de architect, 
zijn biecht vader, en deze deed hem een middel aan 
de hand, waardoor hij het plan kou krijgen, zonder 
zijn ziel te verliezen. 

Toen Satan den volgenden dag hem opnieuw bot 
plan liet. zien, rukte hij het hem onverwachts uit 
do banden. haalde een relkjnie van St.-Ursula to 
voorschijn, en sloeg daarmee den liooze op het hoofd. 
Satan, die woedend was over de hein gcsjteelde 
poets, scheurde mei een woest en ruk het bovenste 
doel van het plan af, eu zwoer dat de kerk eeuwig 
onvoltooid en de naam van den bouwmeester onbe
kend zou blijven. De architect poogde tevergeefs 
het vernielde plan af te werken en stierf kort daarna 
van verdriet. 

Eeuwenlang scheen bet, dat Satan's voorspelling 
vervuld zou wonlen. De werken, die in 1349 be
gonnen waren, werden voortgezet tot iu 1500, 
maar iu dal lange tijdsverloop herhaalde malen afge
broken door den Moedigen Strijd , dien de burgers 
det'stad tegen hunne aartsbisschoppen voerden , zoo
dat iu het begin dier eeuw alleen het koor vol
tooid was. 

Later, door de Ftansche revolutie tot een g le
ren magazijn gemaakt, dreigde het eerwaardige 
gebouw iu puin le zullen verkceren, toen plotseling 
de oudheidkuuilige ijver en de godsdienstige geestdrift 
ontwaak ton en men de groote taak ondernam bef 
reuzenwerk der middeleeuwen niet slechts te her-
stollen, maar ook le voltooien. 

Van alle kanten kwamen voor dit doel rijke gif
ten i n ; ile toenmalige koning van Pruisen, Frederik 
Wilhelm IV, verbond zich om jaarlijks 50,000 tb. 
tc geven. Den ten Sept. 1820 is het werk met 
een •schitterend feest begonner. en onafgebroken voort
gezet. tut het thans, na zestig jaren, is voleindigd. 

— Te Stokholiii is een geschiedkundig artillerie-
museum geopend, dat een groot aantal kanonnen, 
geweren, laad werktuigen enz. bevat, benevens een 
daarbijbehoorend archief niet 1000 teekeningeu, dat 
van het jaar 1500 tot op onze dagen loopt. 

Van de 200 kanonnen zijn de moesten iu den 
oorlog buitgemaakt; uien vindt er 8 Fransche onder, 
die generaal Cardell uit den slag bij Leipzig mee
bracht Verder zijn er twee Falkonetten, afkomstig 
uit den Poolschen oorlog van Karei X , die iu 1557 
te Neurenberg gegoten werden, en tal van andere 
merkwaardigheden. 

Aan de muren en pilaren der galerij hangen de 
uniformen vau het Zweedscho leger, van 1600 tot 
op onzen tijd. AI de wapenen, van bet jaar 1500 
tot de nieuwste toe, zijn streng systematisch ge
rangschikt naar deu tijd en het land, waartoe zij 
behoonl hebben. 

B I N N E N L A N D . 
'8-Qravenhage. Aan H . Bennik H.R.zn. te 

Vreeswijk Es lot wederopzegging vergunning verleend 
voor een stoomsleepdieost op de rivieren, strootnen 
en kanalen in Nederland, waar sleepbooten wonlen 
toegelaten, alsmede op de Zuiderzee. 

Amsterdam. De vereeniging sAitbitectura et 
A m i c i i i a " viert de volgende week het feest van haar 
vijf-en twmtigjarig bestaan. Wij ontleenen aan het 
feesl-pnigramina het volgende-. 

Mbttdag 22 Augustus, des morgens tc 9 oren , 
bijeenkomst op de bovenzaal vau het Noordnol-
latulseh koflieliuis olie Roode Leeuw" op den Vi j 
gendam eu opening van het feest door deu voorzitter. 
Dei morgens le 0.J uren: tocht per stoomboot van 
het Damrak bij de groote koopmansbeurs naar Sehel-
linkwoude , Muidei!berg , Muiden , het slot te Mui-
deu, Weesp, Abcoude cu Ouderkerk. Des avonds 
te acht uren bij terugkomst te Amsterdam, gezellig 
samenzijn op de bovenzaal van het »Wiener Café" 
op het Rokin. 

Maandag 23 Augustus, des namiddags te 1 uur: 
bijeenkomst op de bovenzaal van het lokaal n'Gool-
vinck op het Singel hij de Munt , ojiening der ten-
lo.instelling van teekeningen en van de ingezonden 
antwoorden op dc fcestprijsvraag. Des avonds te 
acht uren (eestvergadering op de bovenzaal van het 
lokaal p'Geelvinck, waarna gelegenheid bestaat tot 
.! •••li.i'iiiiiij aau een geniceuschap|Hdijk maal. 

Het feestprogramma, door deu heer Springer out-
worpen, en op de phutuditogralische inrichting van 
den heer A . Kroon tc Amsterdam vervaardigd, ver
dient een woord van lot. 

— Naar aanleiding vau het plan lot oprichting 
van een drijvende bad- en zweminrichting ïii dou 
Amstel. nnbij Scholloiibrug, deelt Het Mieuws van 
den Dag mede, dat een andere combinatie sinds 
goruimeii tijd het plan had op diezelfde plaats, dm h 
op grootere schaal, eeu volledige zwem- eu badin
richting aan den vasten wal en mol eigen stoom* 
boolverkeer op le richten. De plans daartoe werden 
door den architect A . L . van Goudt in gereedheid 

gebracht, en eenigen tijd geleden is tot den Minister 
het verzoek gericht, om de daartoe noodige opper
vlakte water van den Amstel in koop of in erfpacht 
af te staan met alle kans op een gunst igen uitslag. 

Daar deze aanvrage die vau de heeren C. Dyso-
rink c. i , is voorgegaan, zal de uitkomst oog moe
it'1' leeren uf laatstgenoemde combinatie de concessie 
zal verkrijgen. 

— In de vergadering der nieuw-opgerichte Ver
eeniging vnn leekenundorwijzei-s, Woensdag avond 
gehuuden in het lokaal «Eensgezindheid", deelde de 
heer Molkenboer, in de vurige bijeenkomst met nog 
vier andere heeren gekozen om de statuten te ont
werpen, aau de 40 upgekomenen mede, dnt art. 1 
der statuten zou luiden: 

»Er bestaat eeu Vereeniging van teokenondorwij-
zers tor bevoittering van leekenonderwijs in het 
algemeen." 

Art. 2 bepaalt, dat de Vereeniging trachten zal 
haar dool te bereiken duur 't huilden van algemeene 
vergaderingen, ' l geven van adviezen, het houden 
van tentoonstellingen en wedstrijden en recht van 
jietitie. 

De gewone loden betalen volgens art. 7 f3 con-
l i i l j i i t ie : begunstigers zijn zij . die door minstenŝ 10 
's jaars het duid der Vereenïging bevorderen. 

Het bestuur bestaat blijkens art, 9 uit 7 leden, 
De Vereenigtng zal gevestigd z j j„ te Amsterdam 

en is aangegaan voor 20 jaar en II maanden; 
rechtspersoonlijkheid zal worden aangevraagd. 

Nadat allo artikels der statuten waren aangenomen , 
werd met algemeene sleiiinioti de boor Molkenboer 
bil voorzitter gekozen en lot leden van ' tbes iuur : 
de heeren Jan Strieuing van Deventer, Bouwmeester 
vau Haarlem, Smit van Nijmegen, I.ako van Apel
doorn, Belmer van Kampen, en Visser van Tessel; 
de 5 eersten zijn leeraars bij 't middelbaar, de laat
ste hij ' i lager onderwijs. 

Rotterdam. De Gemeenteraad heeft met al
gemeene stemmen op één na het voorstel tot den 
bouw eener overdekte vischmarkt aangenomen, 

Groningen. De zes perceelen domeingrond, den 
Oden dezer in veiling gebracht, die in afwachting 
dor beslissing van den Minister van Financiën niet 
gegund konden wonlen, zijn opgehouden eu zullen 
later opnieuw under don hamer gebracht worden 

Arnhem. De heeren Vaa Visser, te Driebergen 
en Visser, te Utrecht, hebben concessie tut het loggen 
van rails up deu berm van den straatweg van Drie
bergen tot Arnhem, om dien te doen berijden door 
wagens, geschikt voor personen- en goederenvervoer 
dour middel van stoom. Het plan zou zijn wijziging 
te vragen iu de verleende concessie Driebergen — 
Arnhem, met dien verstande, dal niet Driebergen, 
maar Utrecht hot uitgangspunt vau dien weg zou 
worden; men zou dan aansluiten aan het station 
fJosterspoorweg te Utrecht en den wegnemen langs 
Vechten, Bun n ik , Odijk, Werkhoven, Cothen en 
Wijk-bij-Diuirstede, om te Amenmgen of in de nabij
heid dier gemeente op den Rijksstraatweg te komen 
en dien te vulgen tot Arnhem. 

Een gedeelte straatweg zou daardoor wel van dit 
vervoermiddel verstoken blijven, doch Driebergen. 
Rijseiiburg eu Doorn, als in de onmiddellijke nabij
heid vau het station Drielicrgen—Zeist, hebben daar
aan geen dadelijke behoefte, terwijl van Doorn tot 
Amerongen , de kleine gemeente Leorsiuil uitgezon
derd, dat gedeelte wegs niets kan opleveren, en daar
entegen de iu de vruchtbaarste streek der provincie 
Utrecht gelegen hiervóór genoemde gemeenten daar
voor in de plaats komen en noodwendig aan de on
derneming moer voordeel zullen afwerpen. Wel geelt 
dit t iacé eenige kilometers omweg, doch daar het 
door eeue bevolkte en vruchtbare streek loopt, wordt 
dit kleine bezwaar ruimschoots vergoed. 

Dc genoemde gemeenten en de gemeenten Amenm
gen, Eist , Rbenen eu Wageningen, alle totheden 
op aanzienlijken afstand van den Rijnspoorweg ver-
wijdenl, zonden onderling en met de hoofdplaat sou 
in twee voorname provinciën verhonden worden. 

Utrecht. Door den heer K . M . J . J . Hirsch-
mnnn, te Gorinchem, is concessie gevraagd lot de 
exploitatie van een stuonitiam van Utrecht naar 
Geerlruideiilierg. 

Haarlem. De vergadering van hoofdingelanden 
van den Haai lemmerineerpnlder heeft aau den heer 
J. L . .1. Jansen, te il i l legom, vergunning verleend 
tot het aanleggen en exploiteeren van een stoom
tramweg door den ilaai lenmieijKilder. 

Hilversum. Duor de heeren F . A. IL Scbvnepi 
te Amsterdam en J . W. F'. Levclt , te Rutlenlam. 
is bij de betrokken besturen concessie aangevraagd 
tot den aanleg eu de exploitatie van een paanlen-
spoorweg, loojiende van het station in deze gemeente 
langs Troiu|ieiihorg naar 's-Gravelend. Aan deze 
heeren weid prioriteit op limine aanvrage verleend, 
ouder kennisgeving, dat zij binnen eeue maand tijds 
hunne volledige plans moeien indienen. 

Hoorn. Dc begrooting voor het restaureereii 
van de Oosterpoort, om die als een historisch gedenk
stuk te bebooden, is door den Band goedgekeurd. 

I N G E Z O N D E N . 

Amsterdam, 18 Augustus 'S0 
Mijnheer dc Redacteurl 

Vergun mij in uw geacht weekblad met enkele 
woorden te wijzen op het gewicht van de aanstaande 
vergadering der Maatschappij lot Bevordering der 
Bouwkunst ; op die bijeenkomst toch moeten de be
stuurders gekozen worden, die met den 1ste Januari 
e. k. indiensttreden en geroepen worden om de 
nieuwe wet in toepassing te brengen. Gnat men 
deze na , dan valt het in het oog dat de werkkring 
vau bestuurder der Maatschappij tot Bevordering dor 
Bouwkunst zeer lijdroovend is, daar het Bestuur niet 
alleen voor de leiding eu hel beheer, dei zaak , maar 
ook voor dc uitgifte van dc Bouwkundige Bijdragen 
eu eeu weekblad zorg moei dragen. De Bijdragen, 
die tut helen verschenen, mochten g e n aanepraak 
maken op de sympathie der iaden, soodat eene om
werking of andere wijze van uitgave zeer gewonscht is. 

http://lioi.lre.lii
http://StiHiiu-tr.iiuwayma.itst
http://Hi.lnlir.tag
http://altli.ii-
http://Fr.uicis.us
http://IJs.dstr.uit
http://ins.hr
http://minstoinsr.hr
http://Bor.lr.vbt


D E O P M E R K E R — Zaterdag 21 Augustus 1880. 

I 

W i l men nu geschikte personen tut Bestuurders 
der MLi;it-•• h:ij• |•!i benoemd zien, dun komt lift aller
noodzakelijkst voor, dat reeds 1111 de aandacht op 
enkele personen gevestigd wordt, opdat wisseling 
van gedachten en het vestigen eener keuze mogelijk 
is. Daardoor zal men het voonleel bobben , dat de 
bestuurders waarschijnlijk reals hij eeno eerste stem
ming en met groote meerderheid lienoemd worden. 
Kunt ge ii niet mijne denkbeelden vereeiiigen om 
deze zaak in uw weekblad te behandelen , dan geel' 
ik mijne medeleden ernstig in overweging hij de 
benoeming der Ilestuurdeis daarop te letten, dat de 
verschillende richtingen vertegenwoordigd zijn. Vol
gens de aangenomen wet zal het Hestuur uit negen 
leden bestaan, waarvan vijl' te Amsterdam en de 
vier overigen daarbuiten woonachtig moeten zijn. 
Gaarne wonlt onzerzijds de aandacht gevestigd op 
de heeren: 

P . J . l i . Cuijpers te Amsterdam. 
I. Gosschalk » « 
J. It. de Kruijl l • • 
J. II. Leliman » V 
C. Muijskcn » • 
J. F . Metzelanr •• 's Gravenhage. 
T. Itomein » Leeuwarden* 
A . W . van Dam » Ituttcnhuu. 
F . J . Nieiiwenhuis » Utrecht. 

Ik vermeen dat verdere aanbeveling overbodig is 
en zou de Maatschappij «elukwenscheu als genoemde 
heeren tot Hestuurders gekozen werden. 

1' dankzeggende voor de opname dezer regelen, 
teeken ik mij mei hoogachting X. 

NU. De radactie heeft geen beswaar aan bet 
bovenstaande schrijven eene plaats in haar weekblad 
te geven; ook door haar wordt het verkieselijk ge
acht, >lat de aandacht der leden bij deze hoogst be
langrijke benoeming van een geheel liesitiur op be 
paalde personen gevestigd wordt. 

Verandering in d e samenstelling van ijzer 
en staal. De vraag, of het ijzer door gebruik , waar
bij het aan stoeten, schokken en afwisselende belastin
gen blootgesteld i s , van bouw of weefsel verandert, 
kristallijn wotdt en tengevolge daarvan uan vast
heid verliest, is nog in het geheel niet beslist. Prof. 
Hauschinger te Muncben had iu Jeu jongsten tijd 
gelegenheid twee proeven te nemen, die een bijdrage 
lot oplossing van het vraagstuk kunnen lieeten. Hij 
het in den socoer van 1878 voorgenomen nauwkeurig 
onderzoek van de iu 1820 gebouwde Bamberger 
kettingbrug werden eenige schalmen ten aanzien van 
vastheid, veerkracht, enz. beproefd en vergeleken 
met een reserve-schalm, die te gelijk met de andere 
vervaardigd, maar bewaard was geworden. Het 
onderzoek gaf geen enkelen grond voor het aanne
men van vermindering in vastbind of verandering 
van bouw en veerkracht gedurende een bijna vijftig
jarig gebruik. Dezelfde uitkomst verkreeg men bij 
het onderzoek van ijzeren hangbouten, die vijf en 
twintig jaren lang gebruikt waien geworden aan 
linliebruggcii van Howe. 

Omtrent de verandering van ijzer en staal bij 
lagen warmtegraad wenlen door den heer J . Webster 
zeer zorgvuldige proeven genomen, waarbij de helft 
van het getal staven onderzocht wenl bij -f-10* C . , 
de andere helft bij — 15" C . Daarbij verkreeg men 
de volgende uitkomsten-

1* De wederstand tegen trekken en breken van 
gesmeed ijzer en staal ondervond geen invloed van 
de sterke koude ( — 1 5 u C j , maar bet uitsettingever-
mogen werd ongeveer I ° / 0 vergroot bij ijzer en 3 u / „ 
bij staal. 

2 ' Staven van gegoten-ijzer, bij lage teni'ierntuur 
beproefd door ze te buigen, toonden een verminde
ring van ongeveer 3 ° / 0 barer vastheid en 10°, '„ 
harer buigzaamheid. 

3* Wenlen de staven hij — 15" onderzocht ten 
aanzien van haar weerstandsvermogen tegen schok
ken , dan weid de tot breken noodige kracht, zoowel 
als hare buigzaamheid, geringer; 

Weerstand tegen 
stouten liuigzaamh. 

gesmeed ijzer cc. 3 ° / 0 cc. 1 8 ° / 0 

best gietstaal 3 ! 17 
smeetbaar gietsel 4» 15 
gietijzer 21 niet bepr. 

Verduurzaming van tegels. Om tegels te
gen het weder bestand te maken, stelle men de 
steen bloot aan roodgloeihitte en begiete haar dan 
eensklaps met water. De grootste veiligheid echter 
wordt gewaarborgd door chemische onderzoekingen. 
Een bijvoeging van koolzure kalk tot 95% werkt 
bij gelijkmatige fijne veideeiiug voordeelig. Eeu ge
halte van zwavelkies is altijd verderllijk. De bard-
beid en vastheid van de steen vermeerderen daaren
tegen door een weinig ijzoroxydc, dat de innige ver
binding van klei- en kïezelaanle in hoogen graad 
bevordert. Een gering gehalte van magnesia werkt 
slechts dan schadelijk, als de steen niet genoeg of 
roet sterk zwavelige kool gebrand is. Op gelijke wijze 
kan het aanwezen van soda werken. 

Door het verzadigen van tegels met een meng
sel van teer en asphalt worden hun vastheid en 
waterdichtheid aanmerkelijk bevorderd, volgens den 
heer E . von Seeger, te Stuttgart, die ze met voor
deel aanwendt voor waterbakken, riolen, bepleiste
ringen, enz. Maar zij kosten het dubbele van den 
prijs der gewone tegels. 

Baksteenwerktuig. Een baksteen werk tuig voor 
groote en kleine waren, van Allemnud te Pari js , 
levert snel harde, dichte, scherphoekige steenen. 
Men kan daarmede de aarde, gelijk zij uit de groef 
komt, iu hare natuurlijke vochtigheid bewerken. 
Het kan tweeduizend steenen in het uur leveren, 
cn ook kleine beUin-hlokkcn maken, namelijk inl iet 
uur 5 kub. meter steenen van 0,34 M op 0,22 en 
0,11. De M 3 komt te staan op 2 francs. Te Pa
rijs wonlen vele huizen uit zulke hoton StOODOD ge
bouwd. Vroeger kostte de 3l3 het dubbele. 

Glazen bruggen. Onlangs werden iu Engeland 
proeven genomen om korte bruggen le houwen van 
glas. De lieer Siemens doet hiervoor platen van de 
slechtste glassoort maken, die, volgens eene door hem 
aangegevetie werkwijze, gehard worden. Het onder
zoek gaf verrassende uitkomsten. Stukken van 10 tut 
15 c.M. dikte, vrij zwevende ter lengte van I M , braken 
eerst hij een belasting op het midden van 5000 K G . 
'Hl gelijkmatige verdecliug van den last droegen /.ij 
meer dan het dubbele. Vlak op zuiidarhtigen grond 
gelegd, braken zulke platen eerst bij den val vau 
een gewicht van 500 K G . en een valhoogte vim 
6 M. Tegenwoordig zijn voor een tramway bij 
Stratford verscheidene bruggen uil die bouwstof saam-
gesteld, die tot één M. spanwijdte hebben. Zij 
moeten goedkooper zijn dan houten of ijzeren , dewijl 
het glas niet verrot of verroest. 

Correspondentie. 
Van liet toegezonden ar t ike l , voorkomende in de 

Kölnisclte Xeitung, zal vooreen volgend noinnier 
gebruik gemaakt worden. 

ADVERTENTIËN 
bestemd voor De Opmerker gelieve men, ter .voor
koming van oponthoud, te adresseeren aau de 

H e d a c t i o 
van genoemd Weekblad. 

T o l V t * ! l « l i i s r - a v o n d n o f l r c n u i - e n 
wonlen ad ver len tien voor het eerstvolgend num
mer aangenomen. 

A d v t T t e n ' i ë i i . 

W O R D T G E V R A A G D eene nieuwe gerecde 

S t o o m l t e t e l 
van 12 tot 10 paardenkracht met volledige ap
pendage. Aanbiedingen met prijsopgaaf eu inlich
tingen wonlen verzocht, franco, onder lelt. G . Z. 
aan den Hoek handelaar A HOI IGENIIOOM, Reestraat 
10 , te Amsterdam. 

Fabriek van Stoomketels ea 'Ver'., tuigen, 
de Hollandfche Tuin, 

Bikkerstraat 20 en 22. te Amsterdam. 
S T O O M K E T E L S van alle b-kende typen 

.ai reparation aan beftaande K E T E L S worden in 
den kortst mogeajken tijd geleverd en uitgevoerd. 

GAS-ZUIVERING 
door het gebruik van ijzer-oxyde, geleverd door de 
Gas Purification and Chcmitat G*. Limited London. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en Oost-lndië 

W. Hoven en Zoon, liotterdam, 
bij wien bijzonderheden en prijsopgaven verkrijg
baar zijn. 

GESLECHTE VESTINGGRONDEN 

V E N L O . 
D R O N T V A N G E R I.KU R E G I S T R A T I E ES DO

M E I N E N te VENLO zal op Dinsdag den 24 
August us 1SH0, .les voormiddags 10 U U r , in bet 
café idle Port van ('leve", iu de Vleeschstraat te 
Venlo, ten overstaan van den aldaar resideereti-

deu Notaris J A N S E N , overgaan tot de openbare 
veiling van: 

7 Kavels geslechten Vestinggrond te 
Venlo, samen groot 27.92 aren. ge
legen buiten de voormalige Keulsche 
poort aan den weg van Venlo naar 
Kaldenkirchen. 

RixonüYr p'srhikt voor l ï n u w t , Trein. 
De te veilen terreinen zijn door nommerpaleii en 

kielspitten aangeduid en in tien Catalogus breeder 
omschreven. De aanwijzing in li zal plaats hebben 
op Maandag den 23 Augustus 1880, 's namiddags 
4 uur , te beginnen hij kavel 1. De Catalogus, be
vattende de voorwaarden , perreelshesrlnijving, iu-
zetsoiiimeii eu teekening, is voor 25 cent verkrijg
baar, ten kanton- vnu buveiigeiioemdeii < >111 vanger eu 
tegen vooriiithelaling van dien prijs door tusschen-
koinst van elk ontvanger der Registratie en Domeinen. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore 
van genoemden Ontvanger te Venlo. 

Mtzafk Tegels~vöor VloeraT 
in K E U K E N , W I N K E L S , V K S T I I I U L E S , C O R R I 
D O R S , W A R A N D A ' S , cm. , alsmede B E K L E E D I N G 
van M U R E N , T E G E L S voor B L O E M B A K K E N en 
P A N E E L W E R K enz. 

U i s l u i t e n d A j j c i i t s c l i a p v a n M a w . t (.'". 
v o o r N e d e r l a n d e n d e s z e l f s K o l o n i ë n 

Gr. <r. o o n , 
Firma A N T . D E W I L D , 

Schecpmal;ershai'r}i A'". 02 en Jnlferstraal ,Y". ">G. 

R O T T E R D A M . 

FABRIEK DE I I O L L A K H E IJSSEL 
I* K «I (I X II & C ü . 

Civiel-Ingenieurs t© Oudewator, 
leveren en vervaanligen in den kortst mogelijken tijd alle soorten van Stoombag-grerrnolens in hout- of 
jjzereonstruclie, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte eu opbrengst van 150 tot 2000 M 1 per 
werkdag, en verder Stoomwerktuigen, Ketels, Drijfwerken. L o c o m o b i e l e n . H M m a c h i n e s , 
Steen- eu Tegelvormmaehlnea, XJxeron Kap- en Brugconstrncttën enz. 

BOUWKUNDE. 
Met 1 of 15 September a. t, wenachte zich een 

ervaren BOUWKUNDIG-OPZICHTER ver-
plaatst te zien. is ook niet ongenegen op een bu
reau als T E E K E N A A R werkzaam tc q |n . Sa
laris f 60.— 's maande. 

Brieven wonlen ingewacht aan het bareel van ilit 
hlad onder bovenstaand motto. 

P A T E M ü . 4 H Ü > S E B Ï A T l i B 
van 5 lol 500 lichten 

SO—30 "/„ besuur i na. 
Pi-os[«i-tusscn gratis cn franco. 

A G E N T E N G E V R A A G D . 
Charles ti. .1. 1'ielormeii, 

Vertegenwoordiger voor Nederland. 
AUSlhlIIIDl, Grimburgwut 7. 

F A B R I E K 
VAN 

D A K P A l \ \ E . \ E X V L O E R T E G E L S 
„ S C e t B U a & v r e H e k " 

te W O E K D E N , 

van Z. H. VAN ZUIJE. 
Monsters zijn ter iiezigtigiiig en bestellingen 

wonlen aangenomen te Amsterdam bij J . E. L U D -
W I G , Commissionair, Nieuwe Leliestraat N " 37 
V E R G L A A S D E BLAUWE D A K P A N N E N 
! • soort f 46 .— 2 ' soort f 43.— per duizend, de 
overige artikelen volgens uitgegeven Prijscnurant. 

NIOTO-LITIlOUIÜPIlTrT" 
Bet beste procédé om Bouwkundige Teeke

ningen, Bestek-plannen, Kaarten ena, snel 
en goedkoop te reproduceeren. 

Prospectus op aanvrage gratis. 

Amaterdam. liebs. EEIMKKIN6BR. 
Lithographen, Steen- A Boekdrukkers. 

B\ HOLSBOER, te Arnhem. 
• S U N . / . i l i l - i T i . M r a a i l l e v o o r H n l r r -

p M B - . n a l r i i m e u t e n . 
1 S T O . I l m g a l e • H d r r a r h e l r i l n c v o o r W n -

K - r p n a . e u I l i M k i m . i - ! , , , , , „ , „ , . „ , , . „ . 

Voort.: E Q U E R R E 8 , B A K E N S , M E E T K E I T I N -
O E N , P A 8 S K R U O 0 Z E N . enz. enz. 

V A N RIETSCHOTEN & HOUW E \ S . 
Wijnstraat Rotterdam. 

I tOREV & C O M P ' S V E R T I C A L E STOOM
MACHINES met of zonder S T O O M K E T E L , 
steeds voorradig. 

Wij guiandeeren deze, als zijnde de lieste in limine 
soort, tegen corocurreerende prijzen. 
Geïllustreerde prijscourant wordt op aanvraag 

toegezonden. 

LOUIS GOFFIN & C,E. 
R U K DABTOIB I 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 . 

Bouwterrein te Tenlo. 
De Notaris J A N S E N te VENLO zal Pinsdag 34 

Augustus INSO, des v -middags ten 11 ure, na 
afloop der veiling van het Donioiiibestutir, ten koflie-
huize i D t e Port von Cteve" te Venlo, ten verzoeke 
van den heer A . E. Cl UIEN te Arnliem, in het 
openbaar bij opbod verkooopen: 28 kavels Bouw
grond gelegen in de 

Gemeente Venlo. 
11 Kavels buiten de voormalige Maas

poort . begrensd door den weg naar 
Sint-Urbanus, den Middensingel, 
den Binnensingel langs de beek en 
den eersten Verbindingsweg tegen
over de Bergstraat, groot te zamen 
48 aren 20 centiaren, Sectie I n i \ 
2260 tot en met 2265. 

12 Kavels tusschen het voorgaande 
blok en de gasfabriek en begrensd 
door den eersten Verbindingsweg 
tegenover de Bergstraat, den Mid
densingel, den tweeden Verbindings
weg langs de gasfabriek en den Bin
nensingel langs de beek, groot te 
zamen 56 aren 20 centiaren, Sectie 
I n»\ 2266 tot en met 2272. 

4 Kavels buiten de voormalige Gelder-
sche poort, begrensd door den Mid
densingel, den laatsten Verbinding* 
weg , en de erven der heeren J. G. 
V A N G E N D T . 8. WIENER en D. 
SCHRAM, groot te zamen 23 aren 
70 centiaren. Sectie I n-. 2194 en 
2195. 

1 Kavel aldaar langs den Buitensingel, 
de Buitengrens, den heer J. G. VAN 
GENDT en de beek langs den Sin 
gelweg . tegenover de machinenloods 
der Keulen-Mindener-spoorwegmaat-
schappij, groot 20 aren 80 centia
ren, sectie I no. 2201, 

alles breeder omschreven bij de ver
spreide aanplakbiljetten. 

Plan van imleeling der perceelen en gedrukte 
aanplakbiljetten zijn verkrijgbaar ten kantore van 
genoemden Notaris, alwaar tie voorwaarden van tien 
verkoop ter inzage liggen. 

Desverlangd aanwijzing in loeo up den dag van 
den verkoop des voormiddag* ten 0 ure. 

.Algemeen l>*»i>ot 
DER 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 

SAMIH18,. TE FEIIiMES. FHWhlIIJK. 
Z I L V E R E N ' MKIIAII . t .K 

W E R E L D T E N T O O N S T E L L I N G 1878 PARIJS. 
Teekeningen en Prijscourant zijn te bevragen bij 

J. J . S A N D , Wijnhaven 70 Rotterdam, alwaar ook 
verkrijgbaar: Verschillende •oorten van goedkoope 
T E G E L S en TROTTOIRSTEEN EN (gene 

M O Z A Ï E K . 
A R K E T V L O E R E N 

e n v e r g l a a s d e g c f i g u r c L - r d a T e 
e ' s , v o o r H a r e n en D e c o r a t i e . 

DE I . I N T & C " . , Haringvliet 1, Botterdam. 

Deze Machines zijn in activiteit te be
zichtigen op de T e n t o o n s t e l l i n g 

te B r u s s e l . 

VEN-DAKPANNEN 
B o u l e t F r c r e s , L a c r o i x & C ° . 

Machine-Fabrikanten 
28 rue des Ecluses St.-Martin 

I* A H I J » . 
Volledige inricht ingen van Kabrièkcn voor alle 

soorten van poreelein en aaide werk. Meer dan 
duizend dezer machines zijn zoowel in Frankrijk 
als in het Ihiitenlaiid in werking. 

\k tfiïlliisinrnli'Calaloiïiis wonll op franco 
aanvrage lïam-o lomondcn. 

N e u c h a t e j A s p h a l t e C o m p a n y LM. L o n d o n . 
EXPLOITATIE OER GROEVEN 

V A L r>E3 - r a . A V E R S , 
_ gcoft berijjt ilat door haar tot eenifre A G E N T E N voor den 
. i » - ' - verkoop van ASPHALT in brooden zijn aaogaataM: 

F O L K E R S &. C». te Amsterdam, 
door wie ook tot het leggen van vloeren inlielrttogwi worden vei-strekt en ordera voor pelieet Sater
land aangenomen op gelijke voorwaarden als juin de Fabriek, Belt weg N ' . 3 , te Amaterdam. 

De Directeur W. P. WALSH. 

Oedrakt bg 0 . W . vaa der Wiel & O . te Arnhem, 

Vyftiende Jaargang. W. 35. Zaterdag 28 Augustus 1880. 

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 . 
Het Weekblad verschijnt des Zaterdags. 

Het abonnement Iwdraijrt voor htt binnenland ƒ1.65 per 8 maanden of 
wel bij vuoruitlK-tuling :et gulden per jai 
uitbeitslltug 15 cent. 

Afeonderlgke bij voor-

Alle stukken en advertentiën te adresseeren man 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentiën uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Ad verten tieu vnu 1—6 regelt ƒ 1.—, daarboven '20 cent voor eiken regel 
plaataruiiuie eu 10 cent voor een bewijsnummer. Advertentiën voor bet bui
tenland 25 cent per regel. 

HET Z I L V E R E N F E E S T V A N A R C H I T E C T U R A 
E T A M I C I T I A . 

Het was op 23 Augustus 1 8 5 5 , dat eene kleine 
schaar van jonge bouw kunstenaars op uitnoodiging 
van de heeren G . F . Moele Bergveld, F . W van 
Gendt Jf iz . . J . F . M a r g i y , H. Mulenians en H . P . 
Vogel, iu het lokaal de Stad Breda, Warmoesstiaat 
hoek St.-Annastraat te Amstenlam, bijeenkwam om 
de stichting van een Vereeniging le bespreken, die 
uilduitcnd voor de jongere lieoelenaren der bouw
kunst zou bestemd zijn. Er was behoefte aan iets 
dergelijks, want tie toestanden wai-en voor vijf en 
twintig jaar geheel antlers dan thans. De ouderen , 
nog geheel doordrongen van den klassieken geest, 
die het gevolg was geweest van het optreden van 
Schinkel en zijn school, hadden zich in de Maat
schappij tot bevordering der Bouwkunst vereenigd, 
cu tn)iindcn daar als op een berg, diende jongeren 
zich wel wachtten, ware het ook maar voor een ge
deelte , te bestijgen. A l wat baar geoorloofd was, 
zei de heer Vogel in een geestige toost, was te 
piepen, en dan nog zeer zacht, zooals de ouderen 
zongen. Maar de moesten waren zoo weinig op hun 
gemak, dat zij niet eens durfden piepen, en zich 
maar doodstil hielden. De besprekingen op 23 Augus
tus 1855 hadden tot resultaat, dat men een Vereeni
ging zou oprichten. Aivhitcctura et Arnicitia genaamd, 
waar de jongere beoefenaars van de bouwkunst ge
legenheid zouden hebben, kennis te maken , lezingen 
te bonden en prijsvragen onder elkander uit te schrij
ven , geheel zoonis zij dat zelf verkozen. Een exem
plaar van deu oproepingsbrief en de eerste presentie
lijst waren als kostbare relieken op de tentoonstel
l ing , die een deel van het zilveren feestprogramma 
uilmaakte, aanwezig. Dnt de Vereeniging, in 1858 
opgericht, recht van bestaan had, is wel allermeest 
gebleken door den bloei, waarin zij zich steeds mocht 
verheugen, en dat zij uog, al zijn de tijdsomstandig
heden veranderd, in tien geest van de jonge bouw
kunstenaars valt, bewijzen bet groot aantal leden, 
dat n< thans telt, eu de hot en da yver, wwrioede 
in haar kring gewerkt wordt. 

Het spreekt wel vanzelf, tlat de leden van meening 
waren, tlat het zilvenm juhilé niet onopgemerkt moest 
voorbijgaan en daarom werd een Feestcommissie be
noemd , bestaande uit de liestum-sleden tie heeren J. 
L . Springer en E. Dann-ii, en de gewone leden de 
heeren T h . G . Strengere, Jonas Engenohl en A . W . 
Weissinan. Deze Commissie toog met ijver aan het 
werk, en ontwierp een feestprogramma, dat met 
instemming door de leden ontvangen werd, en 
door de milde bijdragen, die vloeiden, niet alleen 
geheel uitgevoerd, maar zells nog uitgebreid kon 
worden, liet feeslprogi-amma, tloor de kunstvaar
dige hand van den heer J . L . Springer van een ar
tistiek omslag voorzien, deelden wij reeds iu ons 
vorig nommer mede, en het is dus overbodig er 
thans op terug te komen. 

Het stoomboot tochtje, dat des Zondags gehouden 
werd, slaagde zoo uitstekend, als men maar met 
mogelijkheid zou kunnen wenschen. 

De bijeenkomst der feestvierenden had plant* in 
het lokaal Pe Boode Leeuw, op den Vijgendam, 
waaraan nog voor Architectura herinneringen ver
bonden zijn. Het was d.tiir toch dat de Vereeniging 
in den eersten tijd van haar bestaan bijeenkwam, 
en om tlie reden vond uien Int eigenaardig, er nog 
eens te zamen tc zijn. lle opkomst was zeer talrijk, 
want niet minder dan 27 heeren waren optie bovenzaal 
verse henen, wiuuonder de heer II. Moleuians, oprichter 
en dc heer P . .1. II. Cuypars, honorair l i d , zooook 
de liecrcu Jb. Olie Jb/.. cn E. Molemans, twee van 
de verdienstelijkste leden uit vroeger tijd. 

Nadat de, voorzitter, dc heer J . L . Springer, den 
heeren met een hartelijk woord bet welkom had toe
geroepen en de leesten geojiend verklaanl, begaf 
men zich naar hei Damt uk, waar een sierlijk bootje, 
met de vlag der Vereeniging in top, de feestvierenden 
wachtte,, en weldra voer men onder begunstiging 
van het heerlijkst zomerweder IJwaarts. Een zeer 
gezelligc geest heerschte aanboord, en zoowel ouderen 
als jongeren vermaakten zich uitstekend, vooral toen 
men de Oranjesluizen was uitgevaren, en de ondeu
gende Zuiderzee het bootje deed schommelen dat het 
een aatd had, en af en toe het zilte nat de feest
vierenden om de ooren spatte. 

Op liet Muidendot aangekomen, werdan de hee
ren door den slotvoogd zeer voorkomend ontvangen, 
en belastte de heer Cuypers zieb met de taak, de 
voornaamste bijzonderheden van het gedenkstuk aan 
te wijzen. Nadat men ongeveer eeu uur te Muitien 
vertoefd bail , stoomde de boot naar Muiderbcrg, 
waar een welvoorziene disch, in de schaduw van bet 
geboomte, den gasten wachtte. 

De middag weid gebruikt tot het doen van een 
Wandeling naar het zeestrand, en te :t uur stoomde 
men over Muiden naar Weesp, waar de heeren 
Cuyjiers en Olie de stoomboot verlieten, daar hun 
bezigheden hen noodzaakten, vóór deu avond weer 
te Amsterdam te zijn. De overigen gebruikten te 
Wcesp het middagmaal, en het behoeft wel niet 
gezegd te wonlen, dat het daar niet aan hartelijke 

dronken op tien voortdtirenden bloei der Vereeniging 
ontbrak, en oprichters, eereleden en donateurs in 
warme bewooidinxen herdacht wenlen. In de beste 
stemming scheepte men zich te Weesp weer i n , en 
begon de vaart lange de Vecht, die zeker voor een 
ieder, die gevoel heeft voor de schoonheid van het 
Hollamlsche landschap, onvergetelijk zal blijven. 

Te 9 uren kwnin meu op hel Itokin te Amsterdam 
aan, en werden nog eenige genoeglijke uren gesle
ten onder gezelligen kout. Zeer werd het op prijs 
gesteld, dat het eerelid, de heer G . l i . Sa lm, van 
buiten teruggekomen, zich naar het Wiener Café 
luid begeven, om van zijn belangstelling te doen 
blijken. 

Op den 23en Augustus, den eigenlijken dag van 
het feest, werd 's middags te Sen uur de tentoon
stelling van teekeningen in het lokaal u'Geelvinck 
geopend. De bovenzaal vnu dat lokaal, een dei-
laatste werken van deu verdienstelijken Asseler, was 
door draperieën in drie deelen gescheiden. In de 
middelste /aal was een sierlijke groep opgesteld, 
bestaande uit een afgietsel van de Venus van Mi lo , 
omgeven tloor afgietsels van bouwkundige fragmen
ten uit alle tijd|>erkeu en groen en bloemen. 

De zaal ter rechterzijde weid geheel ingenomen 
door inzendingen van leden der Vei-eeniging. Daar 
prijkten de drie zeer verdienstelijke antwoorden inge
zonden op de feest prijsvraag: een Gebouw voor een 
Itoei- cn Zeilvereeniging , die bijna een geheelen wtunl 
in lieslag namen; de bekroonde antwoorden op prijs
vragen van vroeger en later tijd, waaronder van de 
heeren Olie , Sanches, J . L . Springer, J. B. Sprin
ger, A . Salm Gbz. , W . J . V u y k , J . van Tetterode 
en A . VV. Weissinan, inzendingen van de heeren E. 
Ourpere, J. II. F. Loning*, .1. C. Kruneman eu 
anderen. >*JT ; 

Ook was iu deze zaal de proefaflevering tentoon
gesteld van een A Ihum, dat de Vereeniging zal uit
geven, en waarin al de bekroonde ontwerpen zullen 
opgenomen wonlen. De commissie van redactie voor 
dit Albuiu, ueataat uit da hoerau J . L - epringar, 
E. Damen, W . J . V u y k , W. Wilkene, J . B. Sprin
ger en A. Weissman, en de proefaflevering gaf 
bet bewijs, dat liet aau goede handen is toever
trouwd. Het zestal platen, op fraai zwaar karton 
photolitograftsch gedrukt, en in een eenvoudig doch 
smaakvol omslag gehuld, vond algemeen bijval, en 
reeds meer tlau 80 inteekenaars mocht de Vereeni
ging verwerven. Alle genres zullen in het Album 
vertegenwoordigd zijn, eu in de proefaflevering is 
ook de noodige verscheidenheid. Men vindt thiar 
een Topgevel iu oiiil-IIollandschcn stijl van den heer 
J. l i . Springer, een Grafmonument in Gothischen stijl 
van den heer A . W . Weissinan, een Volière van 
den beer Jonas higenobl, een Plafond voor een 
Boudoir van deu heer \ V . J . Vuyk , een persjiccliel'-
teekenitig van een Romantische Dorpskerk van deu 
heer A . W. Weissman en eeu Candelabre van deu 
heer W . J . Vuyk. Het Albuiu zal weldra verschij
nen, en wij twijfelen niet of allen, die het met dc 
Nederlandsche bouwkunst wèl meenen, zullen dit 
streven der jongeren gaarne steunen en een exemplaar 
willen bezitten. 

De zaal ter linkerzijde was de isalle d'honneur." 
Daar waren de inzendingen van honoraire leden en 
donateurs biji>engehi-acht. Het schoonste wat in de 
laatste jaren de houwkunst ten onzent voortbracht, 
was daar te zien. De aandacht werd daar getrokken 
door een verbleekte photographic, door den heer J . II. 
Leliman, eere-voorzitter der Vereeniging, ingezonden, 
en tloor dc leden met bloemen omkranst. Zij stelde 
voor de keet bij het bouwen van Ar t i et Amicitiae 
in gebruik, waar de eerst* bestuursvergadering is 
gehouden. Deze photograph ie werd omgeven door vele 
schetsen, in vroeger jaren door den heer Leliman 
vervaardigd, en zeer bereidwillig voor deze tentoon
stelling afgestaan. Nog was aanwezig de kolossale 
perspectiefteekeniiig van liet Rijksmuseum te A m 
sterdam, die op de Parijsche tentoonstelling zoozeer 
de aandacht t rok, en die, met de ontwerpen tot 
restauratie van den St.-Bavo te Haarlem, en een 
serie ontwerpen van kerkgebouwen, door tien heer 
P . J . II. Cuypers waren ingezonden. Van den heer 
I. Gosschalk was aanwezig het project van het 
Panommagebouw te Amsterdam, dat van Teyler's 
Stichting te Haarlem, eu dat van het Koninklijk 
Instituut van Ingenieurs. De heer G. D. Salm bad 
de plans voor hei Aipturiumgcbouw van Natura 
Ar t is Magistra tentoongesteld. De meesterlijke aqua
rellen van den heer Jb. Olie Jb/. droegen niet weinig 
tot versiering bi j , temeer daar zij allen pronkstuk
ken van vuderlandsche bouwkunst voorstelden. Nog 
waren tentoongesteld de ontwer[H>n van den heer 
A . L . van Gendt voor het Zoinertbeater Frascati en 
de Industrieschool voor vrouwelijke jeugd, en enkele 
schetsen van den heer Ë. Molemans en anderen. De 
rijke PollsetJO [Hitographieen tloor de heeren Gosschalk, 
J . L . Springer, Ol ie , Vuyk en Wreissnian afgestaan, 
wenl ook met veel genoegen beschouwd. 

Te 8 uren 's avonds begon de Feestvergadering, 
die tloor twee oprichters, de heeren Vogel en Mole-
mans, den eerevoorzitter den heer J. II. Leliman 

een candid tien heer G. B . Salm, een donateur 
den beer A . L , van Gendt en 27 gewone leden 
wenl bezocht. Alvorens de vergadering geopend werd, 
»w>~oUil de heer J . P. F. vai. Rossem het woord, 
en bood in welsprekende taal der Vereeniging, namens 
eeuige leden, eeu ebbenhouten met zilver gemon-
teerden voorzittershamer aan. De heer Leliman 
opende nu de vergadering tloor een krachtigen slag 
met het nieuwe geschenk , waarna de heer J . L . 
Springer, voorzitter, een kort woord van welkom 
sprak , en na lezing der notulen, de heer Leliman 
hel sprei-k gestoei te beklom, tot het houden van dc 
feestrede. In bezielde taal schetste h i j , wat de Ver
eeniging geweest was cn wat zij worden moest, hoe 
zij beurtelings voorspoed en tegenspoed gekend had, 
hoezij steeds naar volmaking had gestreefd. En de aan
wezigen gaven dooreen daverend eppmudkeeeaent hunne 
ingenomenheid met des sprekers woorden te kennen, 
toer. hij ten slotte den wenscb uitte, dat zoowel 
bouwkunst als vriendschap van den kring der Ver
eeniging mocht bloeien. 

Een kunstbeschouwing van photographic , door den 
heer C. Springer, den bekenden airdu'toctuuiechlkicr, 
ter bezichtiging gesteld, hield de aanwezigen verder 
nangeiiaam liczig, totdat het uur kwam, dut het 
souper ecu aanvang zou nemen. Daar heerschte een 
recht opgewekte toon, eu menige dronk wenl daar 
aan den voortdurenden bloei van Architectura gewijd 
De feestc.itumissie had gezorgd, tlat de spijzen een 
bouwkundig karakter droegen en zeker was het menu, 
Op artistieke wijze tloor deu heer J . L . Springer 
versierd, wel geschikt in den smaak der gasten te 
vallen. Het was samengesteld als volgt: 

A R C H I T E C T U R A ET AMICITIA. 
1855. X X V J A R I G B E S T A A N 1880. 

23 A U G U S T U S . 

M E N U . 
Potage Classiijtie. 

Patés au Jus Rouiantiquc. 
Filet de Boeuf a l'instar de Vignole. Ragout Scamozzi. 
P B ; . ; de fomines de ir-rre Renaissance Hollandalse. 

Vol-au-vent de Volatile Louis quinze. 
Salade au Saumon Moven Age. 

Ponding Néo-Grec. Sauce Mauresque. 
Fruits. Desserts. 

Tot den vroegen morgen bleef men nog bijeen, 
eu toen men naar huis g ing , droeg ietier de over
tuiging met zich, dat hij een volkomen geslaagd 
feest had meegevienl, en waren er zelfs velen tlie 
wenscb ten , dat een zilverfeest meer dan ééns in de 
vijf-eu-twhiiig jaar mocht voorkomen 

Ongetwijfeld hebben de goede zorgen van tie hee
ren Ingciiuhl, J. B. Springer en C. Dorlantl, cere
moniemeesters , het hare ertoe bijgedragen om de 
feestelijkheden zuo goed van stapel te doen loopen. 

Het is zeker, dat een Vei-eeniging, wier leden niet 
alleen zoo goed weten feest te vieren, maar ook te 
werken, nog lange jaren zal bloeien als zij op deu 
steeds gevolgdeu weg blijft voortgaan, totdat zij 
zich eindelijk met eere den gouden krans om de sla
pen zal vlechten. 

P R I J Z E N V A N B O U W T E R R E I N . 
De prijzen, die voor bouwterreinen in verschillende 

plaatsen van ons vaderland besteed worden, trekken 
de aandacht van vele lezei-s van dit weekblad en de 
redactie stelt zich voor dienaangaande nu eu dan 
mededeelingen te doen, waartoe zij de medewerking 
van deskundigen inroept. Teneinde het overzicht te 
vergemakkelijken, zullen deze opgaven niet onder tie 
gewone berichten, maar steeds als een afzonderlijke 
rubriek eu onder dit hoofd geplaatst worden. 

Voor ditmaal vestigen wij de aandacht op een 
paar belangrijke veilingen, die in deu loop der week 
te Groningen en te Venloo hebben plaats gehad. 

Bouwgrond te Groningen. 

Het Gemeentebestuur bracht Maandag 23 Augustus 
eene lielangrijke oppei vlakte van ruim 1 hektare 
bouwterrein in publieke veiling, en verbond aan den 
verkoop verschillende voorwaarden, waardoor het 
bekomen van een goed geheel verzekenl wonlt. Het 
terrein ligt aan de zuidzijde van het groot provin
ciaal verbinilingskanaal, tusschen de uitgangen aan 
de voormalige Heere- en Oosterpoorten en grenst 
aan het bebouwde deel der stoel. Om een parksge-
wijzen aanleg van vrijstaande gebouwen te verzekeren, 
is hot terrein door verschillende wegen doorsneden 
en zijn onder andere de volgende bepalingen gemaakt. 

l o . het plaatsen van pakhuizen, fabrieken, kuflic-
htiizeu en dergelijken is verboden; 

2o. op elk perceel mag niet meer dan één woon
huis, bewoonbaar door hoogstens twee gezinnen, 
gelxiuwd wonlen; 

3o. de gebouwen moeten cenc Oppervlakte van 
minstens 100 centiare beslaan en het Gemeentebe
stuur behoudt zich de vaststelling der plaatsing voor; 

4o. binnen twee jaren na de gunning moeten de 
[M-rceeleti langs ulle wegen door ijzeren hekkeu om-
gev«n /.ijn. 

Houdt men rekenschap met deze voorwaarden, 

alsmede met de omstandigheid, dat het terrein eerst 
sedert twee jaren ter hoogte van i tot ü meter met 
zeer slappe grondtpecie is opgehoogd, zoadat de 
gehouwen cenigszins kostbaar gefundeerd moeten 
wonlen, dan is de alloop der veiling zeer bevredi
gend , zooals uit onderttaande prijzen kan worden 
afgeleid: 

kavel ü groot 6 A. 80 Oa . / 4700of / 6.91 per SP 
8 „ s " au „ „ 5000 „ G.oy* „ „ 
4 „ 9 „ 4T „ „ 5300 „ fi.59» » „ 
5 „ 6 „ „ „ WW „ :Ï.59 „ „ 
« 9 „ 20 „ „ 3^50 „ 3.53 „ „ 
7 „ 8 „ 87 „ „ 3800 „ 4 28 „ „ 
S „ 9 „ 90 „ „ *fi00 „ 4.G4* „ ., 
» „ 13 „ 45 „ „ 6850 „ 5.10 „ „ 

„ 10 „ 7 „ 58 „ „ 3050 „ 1.02 „ „ 
„ 11 „ 8 „ 80 „ „ 4050 „ 4.60 „ „ 
„ 12 * 8 M 85 „ „ 3150 „ 3.65 „ „ 
„ 18 .. < M 37 „ „ 2300 „ 3 . 1 2 „ „ 
n 14 „ 6 „ 70 „ „ 2050 „ 3 00 „ „ 
„ 15 „ 7 „ S2 „ „ 2275 „ 891 „ 
„ lfi „ 5 „ 35 „ „ 2300 „ 4.30 „ „ 
„ 17 „ 13 „ 35 „ „ 5950 „ 4.45* , „ 

tezamen 1 H.a. 37 A . 98 C a . / 6 0 8 7 5 o f / 4 . 4 1 per M 1 

De eerste kavel weid niet in veiling gebracht, 
daar hieromtrent nog in een schikking met den 
eigenaar van den belendenden grond getreden moet 
worden. Verhoogt men tlezc prijzen met de onkosten 
en de verplichte plaatsing van ijzeren rasterwerk, 
dan valt het niet te ontkennen , dat de terreinen 
goed betaald zijn, ook in verhouding met den anoop 
der tlumeinveiling, die den 6 Augustus gehouden 
weid eu waarvan tie uitslag in de nummers vau 7 
en 14 Augustus werd vermeld. 

Bouwgrond te Venloo. 
Het Domeinliestuiir verkocht den 24 Augustus 

zeven kavels bouwterrein aan den uitgang hij de 
voormalige Keulschepoort te Venloo. liet was te 
voorzien , dat deze goedgelegen |>crceelen tot kapitale 
prijzen verkocht zouden worden; niet alleen de l ig
ging aan deu luKiliUocgaiig tot de sud , maar vuural 
de omstandigheid, (Tat er wéinig goedgelegen bouw
terrein beschikbaar i s , waren oorzaak, dat het niet 
nan concurrentie ontbrak. De opbrengst was dc 
volgende: 

kavel. 1 groot 4 A. 68 Ca. / 5600 of ƒ11.97 per M» 
„ 2 • 3 D 50 •• 4000 ,, 11.43 „ „ 
„ 3 „ 8 „ 78 „ 4075 „ 10.78 „ „ 
_ i „ 2 „ 57 „ 3250 „ 12.64 „ „ 
„ 5 „ 7 „ 30 „ 8480 „ 11.61 „ „ 
„ fi „ 3 „ 15 „ 2730 „ 8.66 ., „ 
» 7 i " ' J * ' 4 8 0 5 " 1 4 - ° * * ••» 

Totaal 27 A. 92 Ca. / 32440 of ƒ 11.62 per M 1 

Bij tlezeii verkoop was onder de bijzondere bepa
lingen , de verplichting opgenomen, om huizen vuu 
minstens twee verdiepingen te plaatsen. 

F A B R I E K V A N P A N N E N , PLAVUIZEN E N 
S T E E N E N T E D R I T E N . 

Even buiten de kom van het dorp Druteu, bevindt 
zich de fabriek van ge; erste pannen, plavuizen, 
machinaal gevormde holle-, profiel- en andere steenpn 
van de heeren Dericks en Geldens. 

De lengte van het hoofdgebouw bedraagt 47 .5 M . , 
de breedte 14.50 IC.; het bijgebouw heeft eene 
lengte vnn 23.50 M. eu eene breedte van 14.5 M . 

De huofdfacude, ontworpen door den heer P H. J. 
Ctrypere, architect te Amstenlam, is opgetrokken in 
baksteen, wearvan dé architectonische lijnen en tinten 
gevormd door gekleurde profiel-, mozaiek- en andere 
vormsteetien, in harmonie zijn met tie afwisseling vau 
tic lijnen eu tinten vau de dakbedekking, waardoor 
het geheel met tien daarnaast staanden 25 M. hoogen 
schoorsteen etui lliuk geheel vormt. 

Het terrein, waarop tie fabriek gebouwd i s , heeft 
eene opjiervlakte van ruim 4 hektare eu vormt eene 
schier onuitputbare bron van beste grondstof voor hot 
fabrikaat. 

De bewerking geschiedt op de volgende wijze: 
De gnititl wonlt , na ontgraven en opgekruid te 

zi jn, eeuigszins bewerkt tot bekoming van de ver-
eischte droogte en tot vermenging van de verschil
lende kleisootten. 

Na deze bewerking wordt de grond gestort in eene 
dubbele wulsiutichiiie, waardoor de fijnheid en taaiheid 
bevorderd wordt] door middel eener jakobslntlder 
wonlt de specie verder iu een cilinder of ketel ge
bracht, die haar du vereischte lenigheid geeft om dan 
door eeue andere walsmachiiie, naar gelang van het 
hieraan bevestigde mondstuk, tot gladde goed gevorm
de steenen, of lot op de juiste dikte en maat gewalste 
koeken, voor pannen ol plavuizen bestemd, gevormd 
te worden. 

Met deze reeks van vernuftig uitgedachte werk
tuigen, door 2 volwassenen eu 2 jongens bediend, 
worden per uur gevormd: 1000 stuks volle steeneu ; 
1500 stuks holle steenen cn 1500 stuks koeken 
voor pannen of plavuizen. 

De steenen op deze wijze gevormd, worden naar 
afzonderlijk daartoe bestemde droogloodssn buiteude 
gehouwen vervoerd, terwijl de koeken naar de dicht
bijstaande pei'scn gebracht worden. 

De pannen worden door middel van eeue stoompei-s. 
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die eene kracht uitoefent vun 3000 K O . , geperst tot 
een sierlijken vorm, in Frankrijk Itoulet genaamd en 
bij ons bekend onder den naam van kruispaiincn. 

Na dc persing worden ze op een beweegbaar ijzeren 
tafeltje van den zoogenaaiuden baard gezuiverd, en 
ten getale van 24 stuks op wageni jes tusschen raam
werk gestapeld, cn zoo met een éksvateur door stoom 
naar de 1ste of 2de verdieping gehescben, om daar 
met ijzeren gavels in de droog rek-keu geplaatst te 
worden. 

De dubbele tunnelovens, systeem-ViroUet, strek
ken zich uit orer de geheele lengte van het hoofd
gebouw. 

De ovens om blauw te stoken (four triple), benevens 
de machinekamer In-vinden zich iu het bijgelniuw. 

A l de werktuigen worden gedreven door eene 
stoommachine van 2l l paardekracht. 

Op de eerste verdieping komen de Virollet-ovens 
ui t , die aldaar met trechters gedeeltelijk gestookt 
wonlen; het overige gedeelte van deze boven ruim te 
is ingericht tot droogplaats en tot de modelkamer, 
waarin prolielsteenen, gevelversieringen en ornementen 
naar teekening in alle vormen en afmetingen ge 
modeleen! wonlen. 

Dc tweede verdieping is ingenomen door lichte en 
doelmatig opgestelde droogrekken, die door ruime 
gangen van elkander gescheiden zijn. De ramen op 
deze verdieping uitkomende. zijn met 't oog op hel 
regelmatig drogen bijzonder ingericht. 

Het drogen kan bevorderd of tegengegaan worden 
door de warmte der VirolIet-ovens aan of af te voeren. 

Behalve de monsterkamer, is op deze verdieping 
nog eene ruimte afgeschoten tot kantooi', waarin 
een eigenaardig kunstig bewerk Ie schoorsteen van 
prolielsteenen , lijst- en draai werk van gebakken steen 
bijzonder de aandacht trekt. 

Niet ver van de fabrieksgebouwen staat de smederij, 
met eeue draaibank voor bonten cn ijzeren modellen. 
Ook wordt hier klei op de draaibank tot balusters 
en tot andere sierlijke voorwerpen bewerkt. 

Gemiddeld worden per week 20,000 stuks pannen 
en 60,000 stuks steenen gevormd en gebakken. 

De volle steenen hebben de gewone afmetingen 
van 22 X 11 X 5.5 c . M . , zijn goed aan de maat, 
op kant als geschaafd cn op het plat eenigszins ruw 
als eene zaagsnede. Zij worden in 'A soorten gemaakt, 
waarvan de prijs In-draagt respectievelijk / 2 0 , /"18 
en f 10 per 1000 stuks. 

De holle steenen hebben twee openingen in de 
lengte-richting, zijn hardgebakken en wegen slechts 
0.14 K O . per stuk. Zij kosten ƒ 1 0 , uitgezochte 
ƒ 1 1 5 0 por 1000 stuks. 

Profiel steenen worden volgens op te geven model 
vervaardigd iu alle afmetingen. Dc prijs per 1000 stuks 
bedraagt VOOT afmetingen beneden 44 X 22 X 11 c-M. 
f 20 en hooger. 

De pannen zijn hard en glad cn wegen 39.9 K G , 
per 21 stuks of paT M a . Dc panlatten verkrijgen 
een afstand van 23.2 cM. 1000 stuks van deze pan
nen kosten ' 3 0 tot ƒ 4 5 . 
' De naald-, koper- en dndpaiiuc.nL bobben eene lengte 
van 50 c M . , zijn even gaaf, goed gevormd en tot 
een hoogen graad van hardheid gebakken als de 
pannen : zij kosten / 0.35 per stuk. 

De plavuizen zijn 23 elf. vierkant en munten uit 
door gladheid, vastheid en hardheid. De prijs be
draagt ƒ 3 5 a /"45 per 1000 stuks. 

A l deze producten worden donker- eu licht-rood, 
donker- cn licht-blauw en metaal- of zilverkleurig 
vervaardigd. 

Van de blauwe cn metaal of zilverkleurige zijn 
de prijzen iels hooger dan de boven ouisrhreveiie. 

De fabriek is voorzien van de laatst uitgevonden 
werktuigen op dit gebied. Meii wordt er getroffen 
door de orde eu regelmaat, die men tot iu de bij
zonderheden kau waarnemen. Zij is r u i m , luchtig 
en goed geventileerd, zoodat de werklieden er niet 
zijn blootgesteld aan kwade invloeden, die in vele 
fabrieken zoo ongunstig werken op hunne gezondheid. 

Niettegenstaande het groote voort brciigingvermo-
gen gaven de eigenaren mij te kennen, dat de fa
briek spoedig met nog ccn stoompers zul vermeerderd 
worden. 

J L , 22 Augustus 1880. L . I.. J . 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

— Dc directie van het Crystal Palace te Londen 
heeft besloten, le beginnen met het volgende .jaar, 
eene serie van internationale tentoonstellingen te 
houden. De rij zal geo|ieiiJ worden met eene ten
toonstelling, voornamelijk gewijd aan de wol en de 
aanwending daarvan voor industrieele doeleinden, 
alsmede de uiachinerieeti voor hare beweriüng. Zij 
wonlt geopend iu Juni en gesloten ln Ootober 1861. 
Voor plaatsruimte zullen geene kosten berekend wor
den. Medailles en getuigschriften van verdiensten 
zullen toegekend Worden door bevoegde beoordeelaars. 
Stoomkracht voor het iu-beweging-stellen van machi
nerieën zal kosteloos verstrekt worden. Opgaven van 
inzendingen, alsmede aanvragen om plaatsruimte 
moeten vóór 1 Januari 1881 ingezonden worden aan J 
den heer | \ L . Siminonds, Departement ran de 
Internationale ten toonstellingen , Crystal Palace, I 
Sydenham, honden, S. E., die tevens bereid is 
alle gewenschle inlichtingen te verstrekken. 

Om eenigszins op het belting van zulk eene ten- j 
toonstelling le wijzen , merken wij op, dat het Crystal ! 
Palace jaarlijks gemiddeld door twee millioen per
sonen bezocht wordt. 

De inzendingen worden verdeeld in 12 klassen, 
namelijk: 1o. Schapewol en artikelen daarvan ver
vaardigd, ook die vermengd met katoen en andere 
materialen; 2o. tJeitewol of mohair en artikelen 
daarvan vervaardigd; 3o. Alpaca. Lhama-en Vigon-
jewol; 4o. Kemelshaar; 5o. Koehaar; 0o. Paarde-
haar v i m verschillende landen; 7o. Menschoiihuur; 
Bo. Kouijiicwol; 9o. Bontvellen, ruw of bereid; I0o. 
Vogelvellen en vodeicn, voor kleeding, versiering of 
manufacturen ; 1|o. Teekeningen van wol- of vede
ren piodiireereinle dieren; 12o, Werktuigen rn ge
reedschappen, die in di> vvoluidiistrie gebruikt Wor
den, bewogen duor hand- of stoomkracht; materi

alen voor het bleeken o f v e r v e n ; bcschrijvende boe
ken , statistieke opgaven , enz. 

B I N N E N L A N D 

s-Gravenhage. Door Z. M . zijn met 1 Sep
tember a. s. benoemd tot udspirout-iiigriiie ur der 
marine, de heeren II. M . van Andel en J. S, van Veen. 

— Door den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch Oosl-Itulie zijn de volgende beschikkingejj 
genomen; 

benoemd; tot adjunct ingeuieur 1 ste klasse bij den 
dienst der Staatsspoorwegen op Java, de lijdelijke 

; adjunct-ingenieur 2de klasse Th A . M . Rtiys, cn 
de adjunct-ingenieur 2de klasse M . de Boer, geschie-

1 dende deze benoeming, voorzoovcel den eerste betreft. 
; tijdelijk. 
| — Blijkens De Gooi- en Eemlandcr heeft de 

heer Hok, alhier, concessionaris van een stoomtram
weg Amsterdam—Muiden—Naarden—Huizen, [nij-iu-
geil gedaan tot aankoop van 35 hektare heidegrond , 

' aan den straatweg van Naarden naar Huizen , tusschen 
1 iFlevorama" en bet buiten van den heer Bredius. Het 
! doel is aldaar e e n groote Amsterdamse he bcgraaf-
l plaats aan te leggen. Ih-t plan schijnt bij de, «nu-

liggende gemeen ten instemming te vinden, behalve 
j bij Hilversum , waar men vreest , dat het den ge-
I zonilheidslin-staiid dier streek zeer zou hcnudcelcu. 

— Bij beschikking van den Minister vau Water
staat, Handel cu Nijverheid is bepaald, dat , met 
ingang vau 1 Mei I88I , Breda de standplaats zal 
zijn van den rijksopzieuer op de spiorvvegdioiisteu , 
M a s t met het dagelijksch toezicht op de spoorwegen 
Breda-Vlissingen en Zwaluwe-Esschcn. 

R o t t e r d a m . Dc Bolterdamsche Tram wegmaat-
schappij heeft heden de voorwaarden ontvangen , 
waarop haar door de gemeente Dell'shaven concessie 
wordt verleend tot het aanleggen van tramwegen 
aldaar, in aansluiting met het Bottenlamsche tmm-
weguet. De eeue lijn loopt van den tol binnen Dell's
haven naar den Binnenweg, de andere van den ge
noemden tol tot aan de Bontepaal. In de voorwaarden 
is liepauld, dat ook stoom als beweegkracht zal 
mogen worden toegepast. 

— Voor dc Hollandsche IJzeren-spoorvvegmuai-
schapptj zijn aangekomen tc Amsterdam 5 en te 
Amersfoort 2 spoorwegwagens 3e klasse Ameri
kaanse)! model, vervaardigd door de Masebinenbau 
Actten -Gcsellschaft te Neurenberg. Deze wagens 
zien er uiterst sierlijk uit, zijn zeer hoog, doch 
zonder portieren terzijde. D e [milicien In-vinden 
zich voor en achter aan de wagens, die iu het 
midden den doorloop hebben voor de conducteOfl en 
de reizigers, terwijl onder het rijden dc conducteurs 
van den eenen in den anderen wogen kunnen treden. 
Iedere wagen heeft aan dc twee zijden van den 
doorloop banken, waarop 00 reizigers zeer gemak-
kelijk plaats vinden, doch er zijn ook wagens, die 
oan de twee eindpunten van alzo aderlijke zitplaatsen 
voor 20 allceureizciide vrouwen zijn voorzien. D c 
wagens wonlen door gas verlicht. Zij zullen weldra 
in dienst gesteld wonlt*. . . 

Utrecht. Door den heer A. Kapteijn Ie Woerden 
is vergunning verzocht lot aanleg en exploitatie von 
een rtoomtram vun hier naar Vreeswijk. 

Reeds is in ondersoek een ander verzoek oni e e n 
stoomtramweg van Utrecht, over Jutfaas, Uselstein 
naar Schoonhoven aan te leggen. 

— Door de Maatschappij oEen nationaal belang" 
is de levering aanbesteed vau: 000 hoogstuin-up|iel 
boonoen, tweejarige kroon bovengeént . cn wel 200 
l i l d . reinetten (Stichtsche), 200 zure bel lellen rs 
(BralKintsche) en 201» zoete In-llolleurs; (MK) idem onder-
geen t , venleeld als voren; 5000 hulfstam-appel-
1 t o o r n e n , tweejarige kroon bovengeént, en wel 3500 
Codlin Keswick c u 2000 Lord Sul l ic ld: 1000 kalf-
stam-pereboomen, Wiuterjon, ondergoent; 1700 
pruinieboomeii, vurkenspruimen , niet g e ë n t , l O U t l i l 
zwarte aallwssen, zoete grootviuc.ht, flinke tweejarige 
met minstens 0 lakken; 500 hazelnoot, dubbek) En
gelsche witpit. De tijd van leveling is November 
1880 , met uitzondering van du halfatam-appelboo-
men, die eerst met November 1882 geleverd behoeven 
te worden. Voor deze zal het eiithoiit, waarmede 
zij iu het voorjaar van 1881 moeten geënt wonlen, 
tloor de Maatschappij verstrekt worden. De inschrij
vingen kunnen voor het geheel o f voor gedeelten 
plaats hebben. IJ. D.) 

Leeuwarden. De heer S. E . Oadscbans Dents, 
heeft zich per adres tol tie besturen van sommige 
gemeenten ln de provincie Groningen gewend en te 
kennen gegeven , dat hij het voornemen heeft een 
tramweg te maken: 

1) van Graningen langs den straatweg naar Be
dum, Onderdendam, Warfum, Uskwert, Uithuizen 
en Uilhuizcruieeden. Terug naar Uithuizen eu Usipiert, 
Middebtnm, Loppertum, Appingedana, Delfzijl, terug 
over Loppenami, Midd.dsluui, Oiidenloiidaiü, en 
vandaar over Bedum naar Groningen; 

2) van Veendam over Meeden, Westerlee, l le i l i 
gerlee , Winschoten , Oude-Pekela , Nieuwe-Pekela, 
Noonler-kolonie, Dam, Boerenveeiistei-phiatseii, Nieuwe 
Stadskanaal, '.'e mond vnu Gieten, Ie mond vau 
Gieten naar Wildervank, beiden heen cn terug, en tot 
tlat einde van de Hooge Regeering cn van Ciedepu-
teerde Siatcn tier provincie concessie aangevraagd 
tot het aanleggen en exploitoereii daarvan, liefst 
met stoom, doch indien zulks beter wordt geoordeeld, 
met paarden; ten slotte aim tic besturen ietier voor 
sooveel ben betreft verzoekende o m vergunning tot 

het leggen van dien tramweg. 

Haarlem. D o o r bot Gemeentebestuur wordt thans 
in tic St.-Jausstraal langs de openbare kosteloozc 
school lelt. C een proef genomen met een nieuwe 
bestrating, tlie deu hinder, welke hel geraas vun 
rijtuigen oplevert, bijna geheel wegneemt. E r wor
den namelijk drie banden zandsteen naast elkander 
tusschen de keibeslrating Ingelegd: twee voorde 
wielen, de middelste vooi' du paanlen. 

L e i d e n . De beert ' . Bok. tu 's-Hago. door wien 
concessie gevraagd is ot aanleg en exploitatie van 
een stoomtram tusschen Leiden eu Woerden, heeft 
zich tot den Oemeenleraud gewend, met verzoek 
o m , zoolang do concessie duurt, gebruik tc mogen 

maken van den zuidelijken berm van den straat weg, 
onder Zoeterwoude, welke in eigendom behoort aan 
deze pemeente. De Commissie van fabrïkage, in wier 
handen het verzoekschrift g e s t e l d i s , adviseert, om 
de hoornen, welke op den zuidelijken berm van den 
straatweg slaan, te verkoopen, en lot toestemming 
van het verzoek, ouder voorwaarde, tlat voor reke
ning van den concessionaris de berm opnieuw met 
booinen beplant worde onder toezicht en goedkeuring 
van tien gemeente-architect. 

B o l s w a r d . Dij den Gemeenteraad is ingekomen 
een adres van den beer S. Uamelink, directeur bij 
de Nederlandsche Tramwegmaat tcüappi j . houdende 
verzoek vooi- den mui leg van een stoomtram langs 
gemeentegrond. Deze lijn zal loopen van Harlingen 
over Bolsward naar Sneek. De Commissie VOOT den 
grintweg van Dadingen naar Sneek heeft mei de 
Maatschappij de voorwaarden geregeld, waarop deze 
vergunning zal erlangen dc lijn langs dezen weg aau 
te l e g g e n . 

H a r l i n g e n . Met het eindje sjworweg, tlat men be-
zig is aan te leggen van het station tot langs de nieuwe 
Willemshavt-n, vordert men niet. tot groot onge
rief van wie iu de aanstaande najaarsdagen den 
overweg zullen moeten passeerou. lijj de uitvoering 
moei nl. gebleken zijn, dot eene andere «Ion de 
aangegeven richting noodzakelijk is , lengevolge waar
van de voortgang van hel werk wacht op de komst 
van een hoofdingenieur uit tie residentie, die zich 
totnogtoe laat wachten. 

L o o s d u i n e n . De Gemeenteraad heeft besloten 
aau tie algemeene Slooui-t ramvvegniaatschappij 30 mille 
tegen 4 pCt. te goraiitlt-eien voor den aanleg van een 
stoomtram van Den Haag naar Loosduinen. Mochten 
de andere gemeenten van het Westland du flinke 
voorbeeld volgen, dan sal het gehee le Westiand 
sjnnjtlig aan het groote s|«nn wognet verbonden zijn. 

U n k o m l i L ' i i i i ^ 

>i i . i n - i . . - , : io v II-
Her|crii-n|i-/nntM, te II oren. tloor .1. lï. HoiihaiT, in 

De Dr&ak: het bouwen va n I renhnis. met hijleve-
riiig der materialen, lnl. bjj ,],.,, architect l ' . f'. van 
Genk, 

Horicei . te 11 uivn, door b u r g . en weth.: bet houwen 
vai o scliiml te Niemv-lfiiinen op de plaats no. 16. Hilj. 
inzenden K8 Aug. vóór 11 un-n. 

ll.tit- lui*. Ie 12 men. door II. Dirkzwager Gz.. iu De 
Moriaan: de uitvin-ring van baggerwerk in de Niciiwe-
Maas, ter verdieping vau deu oever voor tie vischkado 
Prins-Hendrik, even beneden de voorhaven der schutsluis 
t<- Delfshaveo. 

O - I U K C te l uur, door burg. en weth.: lo. het leveren 
en stellen va nige meubelen, ten dienste der sch.ml 
vuur onveiiiiogendeii aan de Duinstraat te Selieveniligeii; 
Mo. de aanleg van riolen in de Maas- en Waalstraten. 

• l U t f O M , te 1 uur, ,|„or de NiM.ril-Zuidhollandsrhc 
St.xuii-tniuiw'aymautsrliapjiij. in Ih-t Wapen van Fries
land : bet maken van gebouvve i verdere werken ten 
bel vi- van deu stoomtramweg Haarlem—Leiden. 

M i s s e n (bij Alkmaar), te l>', uren. door bet U. K. 
panic, kerklies).. bij den kastelein I*. l i root : bet .loeti van 
vcrl wiiigen aan'de |{. K. kerk en toren aldaar. Inl. bij 
den bouw ester A. C. Illeijs, O./.. ViMirliurgwal 22)i. te 
Aiii~teid.uu. Aauw. le LaML uren. 

Illllrjram , te 2 uren. iltNir bet ge" ntcbest., in H.-t 
Wajien van Friesland: het veranderen der voste brug, 
liggende itiilen Rijksstraatweg over de llillegoiuiiierbeek. 

Mini», te 2 uren. door burg. eu wetb.: bet bouwen 
van een pist- en telegraafkantoor, met dirocteursw ig. 
lnl. bij den gein lebouwun-ester Noest. 

Br—ilwf esI, te ll uien. aan de geineeiilegasl'abriek : 
tie levering van AIM MO | | | . . KiigeU-he gaskolen. 

•-Haft-, savonds f, men. dm.r.le llaagschc l'anor.una-
mautsrliappij: bet stichten van een panor.uuageboiivv. met 
bijhehooreu. aan ih-n ISezuidouhoiitschevveg aldaar. Iul. 
bij den anbiteet II. Wesstra Jr.. Wagenstraat 52. 

K w K r r d i t m , 'savonds 9 men. tliNir liet besl uur tier 
Rotterdams, ho Vereeniging voor katbobek ouderwijs, in 
hel geitouw der Ver uging van den II. Vineentius a 
Paulo. Oppert no. 125: bel bouwen van 4 sclioollokalen 
voor lager onderwijs, toet bevvaarscbool en onder wij zers-
woniug, op de reeds gemaakte lieiftindeeriiig aan de 
IsaacdfuL-iMiaat te Rotterdam. 

«••«-Iilourn. d.Mir bet gemeentebestuur: lo. liet doen 
vai nige herstellingen aan hel metselwerk van den toren 
le Beekbergen; go. bel leggen van ongev • :tU0 M.grint
weg op den Ankelaar onder A|ieli|narn, t de levering 
van tie Iw-noinligde liaiife steenpuin eu grint: .'lo. liet ver
voer va gev. (HM) M3 grint van bet kanaal naar ver
schillende grintwegen, gelege nier A|n>lil.Mtrti. Beekln-r-
geu eu I uen; -lo. bet stukslaan van veltlkeien, in 1 perc. 
waarvan 3 in het dorp Aj.el.Uirn en 1 tusschen lleck-
bergeii en Loenen. 

Xe .okliMj-irr. bij Baron Van II stro: bet all.reken 
en wedenI|IIHmWI-II vau eene bloemenkast op liet biiilen-
gnetl iVogelensmg-state". aldaar, (nl. bij den arcliiteit 
.1. Douma. te l.eeuwardeii. 

IPh.-.l..^. 31 Acuj, 
l.it htemtuirile . te 1̂  uren. door liet geioeelitebest.. 

bij .1. tt. Westerman: liet bouwen van een gemeentehuis 
ei vviMHibnis voor den gt tetloktcr. lnl. bij den 
architect (i. t.- Itiele \ \z . Aanw. t.- 11 uren. 

Ilniirii te 1 uur: bet houwen van 2 winkelhuizen eu 
een bakkerij in dt-Nieuwsteeg. Aauw. 31 Aug.. te 1(1 uren. 

Eck-CM-Wlel , te ti uien. teu herberge van .1. 0. van 
Ooit: bel Ixiiivven vai n heerenhui* en km-tshui* te 
Kek-en-Wiel. 

AImkerk. Ie 4 un-n. door de architecten Vonk en Hol-
weitla. in het logenieiit van Wed. Dekker: liet afbreken 
eu h.uwen van ecu woonhuis uiet hijlevering der daar
toe henoo.hg.1.- bonvvsmllen. arbeidsloon.- traus|>ortcii. 

>mn.'ii. te 4 nren . door bet genieën tehostiiiir van 
Nueiu-ii e. a. en Tongelré, ten geineeiitehuize: het afbre
ken der oude en het maken eener nieuwe brug met 
steenen laudbo.if.leu en ijzeren liggers over de Kleine-
lh I nabij Kol. 

I. econ.trUeit Ie 1 uur, do.il' het luinistelie vaII Wa-
terstaat enz., aan het gebouw van liet pniv. bestuur: tie 
'«'planting langs een gedeelte van den grooten weg tus
schen Sneek eu beuimei'. Raming f 4200. 

II. iritrnt ijk . SilV.iiiifs 7 ureu. in liet llurgerweeshui-: 
het vergrooten vau de hevvaai'sch.Mil eu andere werken 
uan dit geitouw, lnl. hij tien architect J . II. Makkink. 

lie. ' ,noe.-n i het uitvoeren van eenige vernieuwingen 
cu herstellingen aau de zoogen. Niciiwehrug iu den Rijks
weg van Leeuwarden naar Overijsel. 

» i i r K , 1 Mrpt. 
I e k . | , . « , te 10 uren. diMir lung, en we th . van O.looru: 

hel b.iuvven eener school en ondeivvijzeis-woning aan den 
Sen Fi-ksliH-iinoiiil. op plaats no. 2(1. Aanw. 'Ai) Aug.. U' 
10 uien. Bilj, inzenden : l u Aug., vóói' \2 uren. iu het 
gemeentehuis. 

'n-llnjrr, te 11 uren. door het ministerie van wstemi 
CliZ.: bet bei-stellen d.-|- wintel- en stormschade aau het 
afgegraven gedeelte vau den Milligschen dam ont-taan. 
Itanung ƒ ."Ulill. 

BalBW«nl. te \t uren. OOOT borg, en weth.: In. het 
maken van 4cniuiios|-iiie-lhakkeu met overdekking, icrpiit. 
Zinkputten en puinb.iaii: 2a. het Iniuwen van eene woning 
met lojtuigl.nnU c. i l . en he l makeu eener besti-ating, be
nevens een inrnbek. Iul. bij den gei ntearchitert. 

V . a r . 1 . te 1 uur. d«mr imlder ester* van de Voui-ster-
kk-i, m Met Wapen van Gelderland: liet verzwaren vau 
een gedeelte dijk. van De Adelaar al', ter lengte V.m on
geveer IU'IO M„ i u :i in-i'c. Aauw. te ll uren. 

Ariilirm, ilooi' den architect W. Th. Dibhets: het 

bouwen van eeue kerk met l.n'behooren te Milligeii, onder 
Paiuierili-ii. 

Ito ml er tl lie . a s,. | . l . 
Kée, Ie 10 nren, dtnir burg. en wethj het leveren van 

stii-iikolen tot verw.u'iuiiig vau bet geuieenltdiuis eu van 
de scholen in tie ge enle. ged. deu winter '80—'Hl. 

OudrwMler, te \2 uren. door bet It. K. iianvliioal 
kerkbestmir van den II. Fr.iiieiscus. in bet kofliebuis De 
Rims: ih- bei fin II leering eu gemetselde fundamenten voor 
den houw der nieuwe kerk met toren eu pastorie uitlaai-. 
Iul. hij . len urchiterl F. .1. Murgrv. te Botterdam. Aanw. 

Aug.. (e 11 ureu. 
i»eiri, te uren, door den directeur der artillerift-

sla|»et- en constnictiemagazijt : le pere. lOO.WH) KG. 
gietij/.er van bet merk Gaitsfn-irv no. 1; 2e |ierc. 25.0011 
M i . id van lu-t merk Blaeiiavön no. I; :{,• perc, 20.000 
KG. lood in staven, leu behoeve van gemelde magazijnen, 

/ o i.iudt i i hi te 12 uren. ten raadhuize: bet maken 
eener nieuwe beschoeiing, lang ongeveer "5 M. lnl. bij 
den gemeonteaiehitect W. Vogel. Aanw. 1 Sept., te 10 
ui. o. 

vrijiiitK. a Mppi. 
Uraninicrn . te 12 ureu. door bet ministerie van bin

nen!, zaken, aan bet gebouw van bet prov. bestuur: bet 
- l i c h t e n vai n arcluefgelHUivv Ie Groningen, lnl. bii deu 
bouwkundige voor de gebouwen van onderwijs, te's-llage 
en bij ift-n opzichter der academische gebouwen te Gro
ningen. Ruining ƒ68,050. 

Ilr mil. te 12 un-n. door burg. en wetb.: de levering 
van W> M : l grint. 

'n-llnicr, te I uur, door bet ministerie van water
staat enz.: b.-t onderhouden eu heistellen vau het Rijk*-
tHist- ei. telogi-aafgelnuiw te Ros.'nil;ial. ged. '80, '81 cn 
«2. Raining ƒ1206. 

* ll.i r , te 1 uur. diMir lu-t prov. bestuur: het leveren 
van brandstollen ten dienste van bet prov, bestuur voor 
den winter '80 -'81. Bilj. inz. v.nir 10 uren. 

' s - l lage, te 1 uur. fltnir huig. en wetb.: bet rioleeien 
en In-straten van de lleeuiskeivk- eu Verlengde-Pietheiu-
strateii. Aanw. 1 Sept., te l l nren. 

l e M l t e r i w a a f , dtMir de commissie van beheer vau 
den kunstweg over llergutn enz. naar lleerenveeii: de 
levering van straatsteen. 

sunn.- . , liij H. S. de Vries: het houwen eener nieuwe 
l ioe re i ibu iz iug en schiuir. op de zat he bewoond door Jau 
.1. van der Veen. aldaar, Aauw. tloor den architect N . O. 
V stro. Sl Aug.. te 2 uren. 

/..iti-rdiii; , S Nept. 
t t rr ih i . te 1 uur. ilooi- burg. en weth.: hot aanleggen 

van rioleeiing en bestrating op verschillende plaatsi'ii. 
M|oi)-i:en. door bet bestuur der Katholieke Gezellen-

v e r e e i i i g i u g : hel iHiiiwen van een gezellenhilis. lnl. hij 
den npzic l i ter uur de verliouvvuig van het stadhuis Fokke. 

HilH nil.ii; . U sipl. 

Atnntrrdani, te 12 ureu. il.mr deu directeur van 's Kijks 
ceiitraalmagazijn van tuil. kleed ing. uitrusting enz.: de 
levering van ledergoed en paardentuig, ten behoeve van 
de knrjisen van het leger. 

IIHI'I. te 12 ureu. door den directeur van 's Rijks cen-
Iraaliiiaga/ijn van milittire kleeding. uitrusting enz.: de 
levering vau VoorwerjN-n van letlergoed en paardentuig 
ten behoeve vun het leger. 

Ylaerririi, te 12 uivn, door deu ilirecU'ur vau 'sRijks 
centi.taliuagazijn van nul. klecding. uitrusting enz.: lo. 
de levering van v.M'Wei |ien van ledergoed en paunlen-
tuig: 2o. idi-m van ïtlllO stuks n-vulvertasscheti en beves-
tiguigskoorileii tot idem. 

Westhrvek, te 12 uren. door burg. en weth.. bij II. 
van O.Kiium: het afbreken en wislerojibouweu van een 
^enieentelillis. \ailVV, ll '. 'II. 

h.uri|>i-n te 1 uur. '>p bet i i.nlhuis: lo. de levering 
van grint en puin: 2o. bet lossen en verwerken daarvan 
op het Koiiipereilund c. a. 

u..i'ii-.ii..- n Krpl. 
's-Bnge, te 11 uren. door het ministerie van wuterst. 

euz.: lo. het verrichten van werken tot viMirtzelling van 
de verbetering der lt.veii-Mt.i-. onder de gemeente Andel. 
Aauw. 4 Sept. Raming ƒ21 .000 ; 2o. het maken van eenige 
werken iu .len Inivenui I dei NleuwoMerwodo, olltlcr 
de gein. Werkendam. Aanw.'4 Sept. ItunihiR j *l.ooo, 

s-lliit'e. (e 12 uren, door bet ministerie van water-
slaat enz., ten dienst.- .h-r Staatsspoorwegen: lo. het ma
ken van het gedeelte Kesten-n Rissen Kist van den 
spoorweg Aineisif.Mirt Nijmegen, lnl. bij den hoofdinge
nieur te Arnhem. Aanw. .10 Aug. en 1 Sopt., telkens te 
10 ureu. Raining ƒ Mfi.ODU. 

N-llage, te 12 uren. door het niiiiisteiie van water
staat enz., teu dienste der Staatss|MMirw.: het leveren en 
Verwerken van stot ls teen. leu behoeve van de overbrug
ging van bet Hollands, hd hep. lnl. hij den h.M.fdingenieiir 
Vau der Toorn, te 's-llage. bij deu ingenieni Hogerwaanl, 
te Gorinchem. den opzichter [le Kievit, te Goriucheui eu 
den opzicht.-r Chevalier, te Wiilemsdoip. Aanw. .'II Aug. 
eu 1 Sept. Raming /' 70,400. 

Biiiirit 'savonds (t un-n, door den kerk.-raad der ('br. 
(ï lef. gemeente, iu het Kerkgelniuw : bet bouwen eener 
keik met toren eu consistorie. 

Vrijd»«;. IO Mept. 
• . - B I I M I I , te 10>', uren. door bet ministerie van water

staat enz... aan het gebouw vau bet prov. bestuur: het 
vervangen van gedeelte grint baan door keibest rating 
op den Rijksweg vau Kind hoven naar Weert, ouder de 
gein ite Stratum. Aauw. 4 eu 0 Sept. Raming ƒ3500. 

In t s tdag i l l see*. 
•Nieuw l.ehkt-rl.iu.i te 11 uren. tloor kerkviMtgdeu en 

notabelen «lei gemeente Niouw-Lckki-rland. in het raad
huis: het amoveereii <u vveilompbouwon eener [Historie, 
lnl. duor den bouwkundige A. den B<H-r. aldaar. 8 Sept., 
Ie 11 uren. 

I.Hdrn, te 12 uren. door dijkgraaf en boogheeiuraden 
van Rijnland. Dellland eu Sbiêland. iu het Gemeenlands-
huis : l i e t 4jarig o n d e i l I van tien Wieriker- of Prin-
sendijk eu oaiihoorigheden, in één perc. , 

Helder , in Tivoli: het verbeteren vau liet fort Erf
prins, iu de stelling van Helder. Aanw. :< Sept., te 1 uur. 
Raming ƒ880,000. 

IHnndnt;, 14 Sas*. 
Ilutil'dpluiil . te :; ureu. in de directiekeet van den 

Ilooldplaatpoldcr: lo. bet maken van werken ter verdedi
ging vun tien oever; 2o. het vernieuwen vau bestaande 
rijshoofdeii. Aanw. 7 en 10 Sept.. telkens van V — U uren. 

MIM-IIMI.IK . t a ttepi. 
'n-IUge, te 11 uren. door het ministerie vau watei-

staat enz.: liet wegruimen van liet aan den Hoek-van-
llollatid. onder de uit-'s-Gravesaude. gezonken wrak 
van bet stoomhuggcrvaartuig »Polletininicr". Aauw. 11 
Se(iteiolnr. 

Vrijdag, 13 Nept. 
Arnlient, te 12 uren. door het ministerie v;ui water-

slaat enz., aan het gehouw van bet tuiiv. U-stuur: het 
aanbrengen en oinhrhoiideii vau eene lieplanting met op
gaande uoteh.HNiiii- en iepen heestp|s*. langs den Rijks-
giiMiten weg le klasse no. 2 van Arnhem naar Nijmegen. 
Raming /'4U00. 

Vts-riindag. SS ftrpt. 
«-Hagc. tc 12 un-n. BOOr li«-t iniuisterie van water-

slaat enz., teu dienste der Staatsspoorwegen : hel maken 
van de aaritehuan. de kunstwerken, tien bovenbouw, dc 
overgangs- en eenige andere werken V.MU- den spOOrWSg 
Geldei•inalten— Tiel. lnl. hij den eerstuuivv. ingenieur 
te Gorinchem. Aanw. IS en 15 Sept, telkens te 12'/, 
uren. aanvangende aan het station Geldermulseii. Raming 

ƒ 4S5.000. 

4 Hoop in II Aaiibrsledin^en. 
'n-Bsarh, 14 Aug.: liet houwen van 12 woningen met 

bovenwoningen voor de Bossche Bouwmaatschappij; inge
komen U bilj.. als: 

Schellekeiis ƒ 32.W0 
A. Verbruggen, . UI,(«O 
(1. Aenlt-ll. • S0.U60 
P. C. Ap|M'l. • 80,800 
I.. van Gaal. * 2U.K7U 
P. II. VVrsteiine, i M U M 
I. . Mol. i 27.8H7 
M. II. Rijnen, i 27,050 
II. A. Ilüsoe, .. 20,U8V 
gegund aan I.. Mol te Hcdi-I. 
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Aaacndeirt, 14 Aug.: het onderhoud vnn den Assen
del ver zeedijk tot 1 Maart '81. mei hijlevt-ring vuu grint, 
puin. enz.; ingek. 4 bilj., als: 
M. II. Hazenberg. te Assendelft. ƒ ll»2. 
J. Schreuders, » Kolhorn. I 10D3. 
P. van Staveren, » Haarleiu, i 1088JU 
M. Not, » Asseiidelft. * «76. 
gegund. 

Auifcj , 10 Aug: het uitvoeren van werkeu tot ver-
grOOUng en veriiieiiwiiig van het kasteel Severen. in ei
gendom behoorende aan Stevens, te Maastricht; ingek. 5 
bilj., als: 
Movers. te Amhy, ƒ 27,006 
.1. tomen. i idem -> 20.200 
Mevs. l idem 1 ltf.480 
S. Hishouwers, » Limine), » D>..'(S4 
Dn-sseiis, « Amhy, » I5,ö88 

Lelden, IU Aug.: het houwen eener verplaatsbare mu
ziektent; ingek. 4 bilj.. als: 
A. Verhoog, te Lekten, / J M 
Kantijn den Bouw meest er, • idem 
.[. Ill.uisjiiar, » idem • J M 
j . Boom, 1 Idem 11 **oo 

Iturdret lit. ID Aug.: het bouwen van een dubbel 
In-ereiihuis ten behoeve van Ds. Ksseiiius (iivetl, aan den 
Spuiweg illiliiur. oiidtrr M u w van d,-li aivl,it.-ct 11. W. 
Veth; Sink, l l bilj.. ul»: 
... s,'li..t,-l. ti ' Doiili-eclit, J hwOO 
K. T riti, • idoiil • I J J » 
J. ran VVr ta im • i J " " • il'™ 
A. Mulders, » j ' >•!" • [ J l»» 
Alj.-s tt.no • idem • I M M 
J. . . i n f i l l rn Zn., . idi'iii " IH.4-.7 
J. de l^uifïe. » idem - I6.:m) 
I). J. Kmik, . idem . l».i0U 
H. Degens • idem • I5,8« 
A. dn Vijn, . Idem > Ufit» 
L. KiMiijnuui, • idem » 16.41U 
gegund. 

l lH i i r l em, 19 Aug.: liet deim vnn slooten, maken 
van riolen, onhongen en liestniten van wegtm in l n l 
Ho/enprii',d: ing'-k. l t Inlj-, als: 

* BOXTM, f f ' . W 
Tainniitiga. I 3..000 
Kievii-1. • ttMO 
[.,- Waard, • Sl.WIII 
Mulder. . SI.KKI 
W.'slinaas » AiAU 
W.-sl.-rliof. • MjBt 
Van l.ieml. • 2f).mi 
l.ijserink, » 2U,»»Ü 
Nelissen. " W,T80 
Zuitbof, « M r W 
Claus 2ü.m 
V. d. Ven, » 27.»«5 
f. BOS, » 2fUÏ4 

Itmkel. 20 Aug.: het maken van een gebouw VOOrhet 
st.MUIigeiuaal aan den Nieuvveiliik; minste iuschr. (ofsclnMin 
ver hoven de raming) was Vau der Drift, te ViMirhurg. 
v.n.r ƒ20,880. 

Hreda. 20 Aug.: liet houwen van een woonhuis met 
daaraan verbonden I>I'.MMJbakkerij, onder In-heer van den 
architect J . A. Ooines; aangenomen door W. van Ooster-
hout en Co.. voor J 5710. 

l l . M e v . M i s l o i - , 20 Aug.: het makeu van strafkamers 
iu een der militaire gebouwen; minste inschr. was P. 
Yeoiieiibos, te Brielle, ViMif ƒ21175. 

Ilct-tstt-rzvta.it;. 20 Aug.: de levering van grint eu 
steen voor den kunstweg Berguiu—lleerenvtwii; gegund 
aau Gebr. Peters, te Nijmegen, ii ƒ S.S8 per stóre. 

HrltevaeUlul», 20 Aug.: het maken vau eene zwem
inrichting en h i t verrichten van velschillende onderhouds
werken aan de gebouwen eu inrichtingen op de Marine
werf, aldaar: iugek. '.' bilj.. a l s : 
J. Bout, te Brielle, ƒ ll»,l>'J5 
P. vau S-n-st, .. idem » 14,830 
A. .1. v. d. Heuvel. « Hcllevoetsluis, •> Cl.700 
K. Hniikun. . Brielle, - 1S,000 
II. L. Voeueiilnts, » idem » 12,W0 
A. de Neef, • idem • 12.0.(0 
I. . K. de l a w , > Utrecht, » 1LSW) 
W. vun Leeuwen. » Hellevoetsluis « 10.000 
T. Linthout, t Nieuvveiili.Mnu. i U.UU0 

Kal te rdam, 21 Aug.: het verbouwen en inrichten tot 
magazijn met boveuhui/.eii van het pand uo. SC uau de 
Km le-l'longsiiaat. ouder beheer van den architect J . C. 
van Wijk; iugek. 18 hilj., als: 
('. .1. van Tusschenbmck. Rotterdam. / 40.KS8. 
W. Sn vel.lt. Kralingen. » 40.724. 
A. I UilIJgB. idem - 40.07». 
A. J. J . S|uiU-r. Rotterdam, i 40,:tyy. 
C. l i d . idem •> 40.2iK).y0 
J . A. Itoldewijn, idem •> 46.D87. 
J. Sontieveldt, idem » 45.77". 
l i . A. J . (ioeverneur, idem » 45.144. 
boller & De Geus i , l t ' " 1 » 4 * - u " 3 -
A. Gusherts. idem I 44,08-1 
.1. Zuuijer. idem i 4.1.800. 
.1. Mir.m.le, idem a 4S,3:!0. 
J . II. Lieuwens, idem » «kSOO. 
N. de Breij, itlem » 4-'i,2WI. 
W. L. II. luie,-. idem » 4l,(HK). 
II. Ciamer. itlem i 40,D<M. 
.1. B. H.M.gstr.iateil.'i II. W. Visser, idem » 40.5U8. 
Wed. (i. van Baren en Zn., idem » .'18,080. 

Mnrek, 21 Aug.: liet bouwen van 12 woningen, voorde 
etMipcratieve vereeniging "Scfflielp"; iugek. IS hilj., uls: 
J. Kult, te Ureterp, ƒ 15,840 
H. K.nmistra, l Woudsend, l 14,UÖS 
P. F. Postnm, » idem • 14,757 
M. Rontleuia, " Sneek. I 14,510 
K. J . van der Schaaf, » Teihorne. 14,500 
W. I). vau der Velde, » Drachten. I4.S2S 
J . K. van Dijk. •> Ferwerd, » 1S,244 
11. B. van tier Valk, i Kuhiuud, » 1S,000 
P. K. van der Werf, » Sneek, « 12,800 
T. J. van der Steele, " idem » 12,978 
J. Ilaarsiua & G. de Hoer. . Balk. • 1 I .»»0 
J. de Gnuif', » Sneek. » 1I.»8S 
M. .1. Schotanus " Boksum, t 11,740 

v mal erdatii, 21 Aug.: lo. het maken van eeiiczwein-
inriclitiug op 's Rijks marinewerf; minste iuschr. was J. 
Galiiian, te AiiLsterdaui. voor ƒ5844. 

2o. het naar aauvvijziDg iiitliaggeren van het Marinedok 
aldaar: minste inschr. KW J. van de Velde, v.Mir ƒ0.38 
per M' . 

Iteveuter. 21 Aug.: bet maken vun vcrscliillciiilclo.nl-
seu, gebouwen en verdere inrichtingen ten behoeve van 
tie iiiesthcrgplaats; minste inschr. waren: voor dc woning. 
J. Witteveen. te Deventer, voor ƒ1300; voor de overige 
Werken J. van der Woerd, aldaar, voor ƒ8004. 

Balaward, 21 Aug.: voor het St.-Aiitoniegustliuis: 
10. tie volgende werken onder beheer van den architect 
11. II. Poedcrboch; ingek. 20 bilj., waarvan 7 afgewezen 
als niet overeet ikoinstig $ 441 der A. V.: 

Eerste iM-iveel. 
A. Homstra. te Workum, ƒ Hifi 
J. S. labor & Hamertstna, » BoUwanl, ƒ 750 
j . Oosterbaan, l idem '» 015 
R. Mohmiuii, » Leeuwarden, i 648 

Tweede jierccel. 
Eijler & V. d. Zeep, te Harlingen, ƒ 8 8 » 
J. Oosterhuiin. I Bolsward, I 828 
II. S. Gniafstal. i Leeuwarden, • 704 
I). Gcrritsma, I Bolsward, • 75» 

Derde perceel. 
J . Oosterbiuui, tt- Btdsward, ƒ 1040 
A. Haiiicrtsiua, » idem • 7»5 
F. Hamburg, • idem » t;«0 
F. R. Feeiistr.1, • itlem l 000 
I), i i •!! IÏ-III.I. « idem • "77 

Viertle parOSoL 
S. A. v. d. Werf. te Workum. ƒ 380 
J. II. Bosten*, • Bolsward, l 23» 
F. A. Nieuwenhuis, >• idem » 215 
11. R. Nota, I Idem I 210 
B. Posthumus, » Mukkuui, » 175 
J. M. de Boer, - Bolswunl, » 155 
alle perceelen uan tie laagste inschrijvers gegund. 

So. voor de bewaarschool van het St.-Antoniegasthuis 
aldaar, mede ouder liehcer vun den architect II. II. Poe-
derhach; ingekomen V bilj., als: 
J. Mulder, te Bolsward. ƒ 688. 
F. Ham burg, » idem i 505. 
I). Gerritsmo, • idem i 548. 
lt. Velt man, » idem i 5S8. 
S. S. v. d. We ij .t II. Hainertsmu, » idem » 52'J. 
J. Jorritsiiia, I id • 510. 
L Moll. » idem » f t t 
F. lt. Feciistni, l idem l 4'JS. 
J, Oosterbaan, l idem • 4411.18 
gegund. 

Hlllegom, 23 Aug.: lu-t maken vau de spcorbaai t 
wissels eu looh.-hooien benevens de daarin voorkomende 
kunstwerken, ten behoeve van deu sl ooi u tram weg van 
Leiden naar Haarlem; ingek. I» bilj.. als: 
C, Bos Haarlemmermeer, ƒ lfi»,700 
A. S.h.i;ifsiua. Harlingen. l 135,400 
P. Vlasman, Btnlegr.iveu. • 184.» W 
P. I miers. C t r ^ b l . - 123.0011 
K. Hollander, idem, * I23.2IM 
l i . J. Kieviet & 11. v. d. Weerden. Amsterdam, » 115,420 
C. v. i l . Zaal. Lisse, » U3.530 
.1. .1. Ilasselhach. Leiden. » U2.U48 
M. Naaktgeboren, 's-luaventleel, * Hl.«10 
J . T. Stuij. Nieiivveikerk a/d Use], I 10». 113 
A. Bi >nd, llillegoin, » 105.500 
A. Helsen. AmsterdamX- P. van Essen. Halfweg. . yil.000 
A. Groenendijk, utrecht. » »5.iwo 
J . v, d. Nadort. Strijen. - 80,000 
O. vun Doom, Amsterdam, » 85,000 
J. P. Cornelisse. idem, I 84.300 
B. Juiis,.. itlem. • 8;'-»»7 
H. Wieuhoven, Schiedaiii. • 78.WW 
C. M.ig.'Tul.Nirn. Gie-viidam. » 72.000 

'n-Baarh, 21 Aug.: het maken vau afsluitingen van 2 
duiken in deu zuidelijken vestingwal, met hijbeh.ioreiide 
werken: ingekomen 4 bib., uls: 
lï. Schermers te Andel, ƒ 13,830 
J . O. T. Aenlen, » 's-Bosch, i 12.800 
.f. M. l i rn ijters. » Orthcu, • 12,1100 
P. van de K.Milwijk, * Dit iel, i 11.900 

r a o r l u g a a l , 22 Aug.: de levering vun 3000 HL. Ruhr-
iiiachiiiekolen. ten In-hoeve van het stoomgemaal Het 
gei neem- land van Poort uguul: minste inschr. was W. .1. 
Biisink, te Pernis, a ƒ0.51* per H L 

li.odrei hl , 23 Aug.: hel leveren van ongeveer 350 M 3 

riviergrint; gegund aau A. II. Swets Az.. te Hardinksveld, 
a ƒ1.45 |n-r M». 

Ilardrrrhl. 24 Aug.: tie levering van st.*enkolen v.mr 
den dienst der gemeente in '81; geg'uid : machine- en 
kuchelgruiskoh-n aan C. Scheepens Sr.. aldaar, i i ƒ0.4» 
|n-r HL.: gniv.- geharkte Riihr-kacludkoleii en idem How-
castle-kolen aan M. -I. M.isiou en Zn., aldaar, resp. it /'II.00 
|icr HL. cn ƒ1.15 [k-r l«t KG. 

Lrruwardrii, 24 Aug.: hel aanleggen van eene be
planting langs 's-Rijks-gi.Mitcn weg vim Leeuwarden tiaar 
tie Ovenjselsche grens; slechts één biljet ingekomen van 
W, .1. Ringeiioldus. te Gorredijk, voor ƒ1080. 

Bal award , 25 Aug.: In-t maken vai ne wulheschoei-
ing. asch- en vuilnisveld: ingekomen 12 bilj., als: 
C. II. Holthuis. te Pekela, ƒ 5333 
H. G. Stratingh. » idem » 5330 
P. Kauipinaii, » Franeker. <• 4850 
H. II. Ihn-kstra, " Leeiiwaideu. » 48-34 
G. II. Brouwer, » Fruneker. » 42») 
H. II. Lauiiitertsiiia, » Bolswaixl. » 388Ö 
.1. S, Oosterbaan, » idem » 3785 
D. P. (ierritsma, » idem l 3708 
S. S. Steenstra, » idem >> 3700 
R. .lonkei-s. n Oosterlitlens " 3737 
F. Hamburg. » Bolswan), » 8700 
F. R. Feenstra, •• idem • 3328 
gegund. 

a-llage, 25 Aug.: lo. het wegruimen vau een in de 
Nienwe-M.i.is. onder Rotterdam, gezonken Rijnaak; ingek. 
5 biljetten, als: 
A. v. d. Tak, te Goedereede, ƒ 7700 
D. Vermaas, » Rotterdam, » 7400 
P. H«eln-e. " Dordrecht. - 01174 
A. Evkeiiaar. • Storiii[M.lder, - 0120 
W. lïn-edveld. * Kralingen. ƒ 5900 

2.1. het lichten eu opruimen van een in den Neder-Rijli, 
even hoven het Maurikscheveer, gezonken vaartuig; 
ingek. 3 bilj.. als: 
A. v. d. Tak, te Gtxilercedc, ƒ0800 
W. Breedveld, » Kralingen, « 4600 
A. Fvkenaat. » Stonn|M>lder. « 32(H) 

llrir*haven, 25 Aug.: lu-t opruimen eener hestaande-
eu het maken eener nieuwe ijzeren draaibrug voor 
voetgangers; ingekomen » biljetten, als: 
J. B.>kmk. te Delfstoven. ƒ4099 
N. A. Spreuk. » idem l ' . 1 - 1 -
p.-mi .* Buuduin. •• Dordn-cht, » 4770 
P. A. van Regeuiii.uier. » Rotterdam, » 4070 
L. J . Knthoven en Co., » 's-llage. » 4068 
Van Doisser. I Dordrecht. » 4197 
H. Verheul. • Katendiecht. " 4495 
K v. d. Sluis i Uschuniido. - 431''. 
Evrard. Van Diujl & DeKruijll, • Üeffsfiuveii. » 3702 

/ . « i . l l c . 18 Aug.: het bouwen van een fit-erenhuis :uoi 
de IJselkade. aldaar, vtnn- Mr. P. J . G. vun Diggelen, on
der beheer van de architecten W. ,t F. C. Koch; ingek. 
4 bilj.. als: 
A. v. d. Ikdd. te Zwolle, ƒ 29,298 
.1. O. Bmiiwer, » RiMirduliuiziun. » 27,450 
S. A. Bergsma, » Fi-.meker, » 27,200 
C, Schiere. » Uoombcrguni, » 25,395 
gegund. 

Underdrndmn , 25 Aug.: liet heistellen vuu sluizen, 
bruggen en andere olijecten iu het wuteistdiap Huiisingoo: 
S. II. Kn-mer. Bodem. pare. 3 ƒ 1047 
L. Dekker, idem, 1 » 1985 

idem idem, I I I 1145 
idem idem, i 3 » 1439 
idem idem 3 pere. in massa voor * 450» 

K. Huisman, Onderdendam. [n-rc, 3 « 1540 
G. vau Dijken. Steduui, l 3 l 1495 
J. II. Pot. idem, H 3 » 1405 
S. Uln-ls, {ledum. i 3 » 1345 
.1. Kars. Zoutkamp. I I » 1920 

idem idem » 2 l 10»4 
II. Pormsma. Oilipskaik, » i » 1714 
F. Holsher. KliNHierbunni. i 2 " 9 6 5 
1 lk« B.-duiii. » 1 « 18»0 
idem idem, » 2 •• s'.m 
iileiu idem, » S l is-.") 
idem idem. 3 perc. in massa voor l 4166 

K. R. Danhof, Bafloo, pare, 1 I 1088 
idem idem, l 2 l 895 
itlem idem, • 3 • 1345 
itlem itlem, 3 perc. iu massa voor * 3950 

J. N.Mirdvrld. Ziiidhorn. sen. I • 1»9» 
idem idem. « 2 « 8 0 4 
idem idem, • 3 l 1205 
idem idem, 3 pen', iu massa voor » 4008 

W. K. «ie Vries, Garnwerd. pere. 1 » 1500 
Idem Idem « 2 » »70 

G. Wolthuis, Bedum, » 1 • 1»80 
idem idem, I I * 814 
idem idem, « 3 ..1197 
idem idem, 3 perc. iu massa voor n 3970 

Perceel 1 gegund aau W. K. de Vries, te Garnwerd, 
2 en 3 aan G. Wolthuis, te Bedum. 

Waalre. 25 Aug.: het leggen van etui keiweg Aulst— 
Wuulre. in 2 |M're.; 

le perc. aaniebuan met kunstwerken: h.Mtgste inschr. 
was A. SiM-ters. U- Nueneii. v.Mir ƒ4880; minste inschr. 
F . van den Berg. te Heeze, voor ƒ2400. 

2e |M>IV. keibestratiiig; Innigste iuschr. was A. Soeters, 
VOOT t' 28.400; minste inschr. L, vau tien Eijndeu. agent 
tier SViété anonyme il<*s Carrières .Ie Gres de l'Ourthe, 
Ie C laiu-aii-Poiit, te RiH-iiiioud. v.mr ƒ 17.539.20. 

Ilaarlrm. 26 Aug.: het maken van eene brug over de 
Sch.niteisjiigelgr,icbt: minsle iuschr. was M. Mulder, l i i u i . i 
W. ft M. Mulder, v.n.r ƒ9250. 

Vrnl i t - in . 27 Aug.: het maken eener kteihekleetliiig eu 
bemetselilig iu het A|n-ld.nnnsche kanaal boven de Drent-
st-h.-sluis: minste iuschr. was J. dc Ihian, te Arnhem, 
voor J 3504. 

W E S T I N G H O U S E ' S U I T V I N D I N G E N . 

In het Etigelsche tijdschrift Iron van l : i A u 
gustus komt een opstel voor over den Westittg-
house-rem. Ilij zegt tlaarin: deze rein beantwoordt 
aan allo voorwaanleu en eischen , gesteld door het 
Uur.-;o. van Koophandel De rem is nu zeven jaren 
in gebruik geweest, en z i j , tlie slechts eenigszins 
bewond zijn met zijn werking, zullen niet verwon
derd wezen te vernemen, dat hij meer en meer 
wonlt ingevoerd cn vermenigvuldigd. Reeds vroeger 
werd iu dit weekblad gewezen op tien vooruitgang, 
dien hij gemaakt had , niet alleen in Engeland , maar 
ook Op het vasteland van Europa, in dc kolouii-n 
on in Amerika, het land zijner gefniorte. 

Er is nu weder een staat verschenen, waaruit 
zijn ontwikkelingsgi>schicdeius tot ÜO Juli van dit 
jaar bekend wordt. Wegens de belangstelling, die 
uien algemeen in het onderwerp der aaneengescha
kelde remmen loont, volgt tlit stuk hieronder. Daar
uit ziet men, dat het gezamenlijk getal toepassingen 
van Westiughouse's zelfwerkend stelsel op dien da
tum bedroeg: 3277 stoomwagens en 13502 spoor-
Wig wagens. Den eersten Juni van het vorige jaar 
Injliep hei getal slechts; 1688 stoomwagens cn 7977 
spoorwegwagens. Dus vindt men in minder dan 
veertien maanden een toeneming van 15114 stoom
wagens en 0255 spoor weg wagens, die van den 

nieuwen rem voorzien wenlen. Wat het niet-zelf-
workende stelsel van Westinghouse betreft, zalmen 
zien, dat van dc 3008 stoomwagens en 11187 
spoorwegwagens, die den niet-automatischen rem 
hadden, 078 van de eerste en 8730 van tic laatste 
soort voertuigen hem verwisseld hebben tegen den 
ni ii olim tischen. Zoo wij ook de iiiet-outomatische 
remmen in rekening brengen, sedert aangebracht op 
58 stoomwagens cn 343 ipoorwcgwagcrii in Enge
land en de koloniën, verkrijgen wij 247*2 voor de 
eersten cn 8812 voor tie andere». 

Het totaal voor beide stelsels te zamen dos.' 5740 
en 22314. Deze cijfers pleiten voor zich zelven en 
leggen een welsprekend getuigenis af van tie toe
nemende waardceriug, die aan Westinghouse's uit
vinding ten deel valt. Wij kunnen hier nog aau-
teskenen, dat sedert de openbaarroalung van den 
Staat de Rhymnty Railway, tlie reeds een gedeelte 
barer locomotieven cn wagens voorzien had van 
Westinghinise's rein, besloten heeft hem aan le 
brengen op geheel haar rollend materieel. Wij 
kunnen er ook nog bijvoegen, tlat de Fransche com
missie voor s|ioorwegongclukkci) zich verklaard heeft 
voor het Bblokstelsel" op lijnen, die gedurende eenig 
gedeelte vau den dag vijf treinen in het uur heb
ben, en ook voor aaneengeschakelde remmen op alle 
treinen, die met een snelheid van acht en dertig 
Engelsche mijlen in hot OUT loopen, zoowel als voor 
gemeenschap tusschen de reizigers en de bewakers. 

De vindingrijke en ondernemende geest der be
stuurders van de W'cstiny/touse Drake Company 
doet hun meer en meer aanhangers winnen. Zij 
hebben onlangs twee onschatbare verbeteringen aan 
hun stelsel aangebracht, die er een deel van uitma-
kesa Dit zijn, ten eerste, een stelsel van verlich
ting tier spoorwegiijtuigen, en ten tweede, een 
middel van gemeenschap voor de passagiers. Het 
stelsel vau verlichting der spoorwegrijtuigen is tot 
een groote hoogte gebracht geworden tloor eene 
lange reeks van proeven iu Engeland en in Noord-
Amerika. De lucht, gebruikt voor den rem, speelt 
daarbij een rol van gewicht. Dooi' middel van een 
regelende klep wonlt tie lucht van hooge drukking, 
the noodig is om de reiuiti"ii te doen werken, tot 
ecu standvastige lage drukking herleid en gaat dan 
door een kleine ijzeren kast, gevuld met sponsen , 
die verzadigd zijn met kool waterstof houdende gas
oline. De lucht stroomt uit de kast, bezwangerd 
met de koulwaterstof, en gaat van daar naar tic 
brandeis of bekken, waai' een uitmuntend wit licht 
wordt voortgebracht. De kosten van het licht zijn 
veel lager dan die van het tegenwoordige ruwe stel
sel , terwijl het iuslaatslclt kleine drukletters iu 
elk gedeelte van het rijtuig te lezen. De tweede 
belangrijke verbetering is een eenvoudig en goedkoop 
middel van gemeenschap voor de reizigei-s. Het toe
stel wonlt iu werking gebracht door te drukken op 
een hefboom of knop (handle), wat een gefluit 
voortbrengt op de locomotief en in het rijtuig. Op 
hetzelfde oogenblik wordt een ln-gin van beweging 
medegedeeld aau tic remmen. Doordien de aandacht 
van den machinist gewekt is, kau hij dadelijk de 
remmen afnemen , als de gelegenheid tot stilstaan 
ongunstig i s , bijvoorbeeld in een tunnel, of hij 
kan dc aanwending voltooien. Als het fluitje eens 
afgegaan is . kan de reiziger het niet meer tegen
houden en evenmin den knop of hefboom ecu tegen
overgestelde beweging geven. Dit kon slechts ge
schieden door den machinist, zoodat elk verkeerd 
gebruik van het toestel voorkomen wordt. Het toestel 
voor verlichting en dat voor gemeenschap kunnen 
trapsgewijze worden toegevoegd, zonder dat het 
noodig is olie rijtuigen te gelijk te voorzien. Deze 

drie verbeteringen eischen ilechta den, verband tus
schen ilc voertuigen. Dc kosten zijn ongemeen laag. 
Het lichttoestel is veiliger dan idle andere stelsels, 
waarbij gas van hooge drukking wordt geliezigd. 
Wie gelegenheid heeft, ga zien te loonden in de 
fabriek van dc Westinyhoase llrakc Company, 
Canal Jtoad , Kiny's Cross. 

Staat der toepassingen van Westinghouse's aan-
eengeschakclden rem. 

I.ni'iimu Spoorweg- Totaal Totaal 
wagens, locum, apoorwegw. 

Z E L F W E R K E N D S T E L S E L . 
Engeland. 

Caledonian. . . . r> 39 
(iiuat-Kustern. . . 36 t M 
(ireat-Nnrtliern . . 1 15 
Glasgow on Sontli-

Westorn . . 36 too 
Lancashire en York

shire 8 12 
London en South

western . . . . 2 7 

Transport . . 811 572 

Truiporteran. 89 572 
London. Chatham en 

Dover 8 50 
London, Ifri^liloi.en 

South-Coast. . . 181 121.1 
Midland . . . . 57 167 
Nor lh- l l i i l i sh . . . 69 528 
North-Baitarn. . . 61 353 
West-Lancashire. . 1 18 
Rhymney . . . . a 9 

Frankrijk 
L'Onest . . . . 

Frankrijk 
L'Onest . . . . 177 1 Still 
Cchiture . . . . 88 
Paris-Lyoii-Méditcrr. 1 lo
Midi .' . . . . 13 s e 

llrlgie. 
Staalss|Hior\v.. 

Duittchlan d. 
Main-VVesei- , . 9 17 
Hannover St&atavp. . IS 27 
Nieilors'hlus.-Mark . '21 SI 
Franktbrt-Bebra . 7 18 

456 2942 

Rutland. 
Nicola). 

Nederland. 
Ilijns[ioor\v. . 
SlanLssp. ,. . 

209 

197 

M 

1609 

1241 

93 

51 

S4 
88 

28 117 
Raliè. 

Castolli Romani . . 2 6 
Zweden, 

Staatssp 1 6 
Br. Indie. 
l lolkar Slaats*p . . 6 60 

Sieuw-Zuid- Wallis. 
Staataap 58 124 

Zuid'Australif. 
Staatssp 23 18 

Onafnatafid. 
Stiwlssp 1 11 

Vcrcenigde- Stolen. 
130 lijnen. . . . 2211 7224 

(Op 1 Juni 1879: 1683 7277) 

N l E T - Z E L F W E R K K N D S T E L S E L . 

(Gewone luchtdruk). 
Vereen igde-Staten. . 3098 11187 
Hiervan veranderd in 

zelfwerkende. . . G78 2720 

2420 8407 
Engeland cn de kol . . 52 345 

2472 8812 

Totaal telfw. cn niet zelfw. remmen. 5749 22314 
25 Augustus 1880. Y . 

I N G E Z O N D E N . 

Mijnheer de Redacteur. 

Relecfd verzoek ik eenige ploatsruimte in uw blad 
om een enkele gedachte neer tc schrijven, die mij 
bezighield, na de lezing van het ingezonden stukje 
van X. 

Hoezeer ik ten volle het belang inzie dat voor 
de Maatschappij tot bevordering tier Houwkunst ge
legen is in cenc juiste keuze van personen, aar. wie 
het bestuur der Maatschappij zal in handen gegeven 
wonlen, acht ik het evenwel niet geraden o m , 
door dot bestuur, zoogenaamde richtingen te doen 
vei tegen woordigen. 

Ik zeg zoogenaamde, omdat bij het bevorderen 
van bouwkunst, in het algemeen, van «richting" 
geen spiake mag zijn en veel minder nog iu de 
bouwkunst zelve, welke niet door richtingen te ver
deden ofte vertegenwoordigen is. 't Is waai', dat 
beeracbende begrippen zeken- richtingen voorschrij
ven, bijv. in een of ander geloof, om het even of 
dit ccn godsdienstig, staatkundig of speculatie-ge
loof i s , welke door het dogma geheiligd cn gewet
tigd wonlen; maar juist deze moeten zoover mogelijk 
van de kunst verwijderd gehouden wonlen, omdat 
tic kunst geen dogma duldt. 

In tie bouwkunst mag van geene lichting sprake 
zijn cn het allerminst ln het bestuur van eene ver
eeniging van kunst voor Ihrcngei-s, die zich ten doel 
stelt de bouwkunst bevordelijk te zijn. 

De bouwkunst zelve moeteen deel zijn der eenige 
ecuwig OQdeeftare richting, tlie den weg aanwijst 
naar het ideaal van den kunstenaar »de waarheid". 

Daarom, Kiezers van het toekomstig Bestuur der 
Maatschappij tot bevordering uor «-.uiiwnunst, o p 
weegt uwe keuze, en kiest geen mnnnen tot leiders 
wier ideaal niet is da waarheid, maar wier streven 
blijkt te zijn het ondeelbare le verdeden en 
te heerschen. 

24 Aug, 1880. | f . 

Amsterdam, 26 Augustus '80 

Mijnheer de Redacteur! 

Wie als voorlichter wil optieden, moet beginnen 
met waarheid le vertellen. Volgens den onbekenden 
X iu uw Opmerker van 21 Aug. j.1. zal naar de 
aangenomen wet het Bestuur van tie Maatschappij 
tot Bevordering dar Bouwkunst bestaan uit negen 
leden, waarvan 5 te Amsterdam en de 4 overigen 
daarbuiten woonachtig n:veten zijn. 

Ter inlichting van den heer X en ter opmerking 
aan de letlen von dc Maatschappij tot Hevordering 
der Houwkunst diene: dot Art . 10 von de nieuwe 
wet luidt: »Het Bestuur der Maatschappij bestaat 
uit negen gewone letlen. De Voorzitter, Vice-Voor
zitter, Penningmeester en twee leden moeten te 
Amsterdam wonen." Hiermede wordt eenvoudig en 
duidelijk gezegd, dat vijf letten van het Bestuur te 
Amstenlam moeten wonen en dut de overige vier 
letlen gekozen kunnen worden uit [wrsoneu, buiten 
Amsterdam gevestigd. Het ligt zoomin iu de letter 
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 28 Augustus 1880. 

als in de bedoeling der w e l , vuor de 4 uveiige be-
stuuitplaatsen leden is Amsterdam wonende uit 
te sluiten. 

W i l s. v. p. de goedheid hebben, dit schrijven in 
uw eerstvolgende Opmerker een plaatsje te geven. 

Met de meeste hoogachting 
Ued. J)w. Dienaar, 
DANIEL J. S A N C H E S , 

Architect. 

Vervolg der Iterichlen en Mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

— Totheden werden in Frankrijk slechts korte 
spoorwegen met smal spoor, 1 M . wijd, gebouwd, 
zooals die vau Laguy naar Villeneuve le-Cointe, 
lang 12 K M . ; een verlenging van Villeneuve naar 
Bois-Breton (uitsluitend voor goederen); van Persan-
Beauniont (station der lijn Poiitoise-Cieil) naarTher-
mes (station der lijn Creil-Beauvais), lang 32 K M . ; 
de sectie Gray naar Uucey-lés-Gy, 22 K M . Maar 
in October 1874 heeft men concessie gegeven voor 
een smalle baan, die bet departement Pas-de-Calais 
in /IJII lengte doorsnijdt, van Calais naar Anvin 
(station der baan A tracht of A nas naar Etaples en 
Boulogne-sur-Mer), tusschen de twee lijnen van Ca
lais uaar Parijs en naar Brussel. Deze lijn /a l de 
eerste in Frankrijk zijn, waarvan de uitgestrektheid 
instaat zal stellen de waaide als algemeen middel 
van vervoer te schatten; zij zal niet minder dan vijf 
en negentig kilometer lang zijn. De klimmingen en 
dalingen zullen 15 mM, op dan M . niette bovengaan, 
wat een snelheid van 85 K M . met het oponthoud 
en van 50 K M . in volle vaart zal gedoogen, maai
de krom test-ruien zullen door het smalle spoor kunnen 
dalen tot 130 M . op de baan en 100 M . in de sta
tions. Onteigeningen en kostbare kunstwerken wer
den hierdoor zoo bespaard , dat de kilometer, met 
bet rollend materieel, slechts 68000 trance sal kosten 
of minder dan de helft van den goedkoopten broeden 
spoorweg met enkel spoor. 

— Onlangs is in Engeland een trein ontspoord 
tengevolge van vormverandering van het spoor door 
de groote hitte der stalen rails, waarop de zomerzon 
urenlang geschenen had. Vooral in Indie leide dit 
ongeval tot ondeizoek. 

— De heer Paul Leroy Beaulieu schrijft in het 
Journal des Débat» van 17 Augustus j l . : •HetepDOP-
wegnet in de Verecnigde-Staten breidt zich wonder
baarlijk uit en wint evenzeer in drukte van vervoer. 
Wij hebben statistieken voor ons liggen , getrokken 
uit den Poor's Dailroad Manual, die ieder de toe
neming der vervoermiddelen aldaar in het oog doen 
springen. In 1871 was liet getal geëxploiteerde 
Engelsche mijlen 44G14, dus ongeveer 71400 ki lom. ; 
in 1879 waren er 84233 mijlen ijzeien banen in 
exploitatie, of nagenoeg 135000 kilometer, onge
veer vijf en een half maal de lengte der Fransehe 
spoorwegen, liet is waar, dat het grondgebied der 
Vereenigde-Staten veel uitgestrekter is dau dat van 
Frankrijk. In acht jaren is het getal kilometers iu 
het eerste land 00"/, toegenomen; dit is alsof wij in 
Frankrijk jaarlijks 3000 K . M . spoorweg bouwden. 
Wij zijn er trouwens verre van af ons Gouvernement 
aan te raden, de werkzaamheden tan de spoorwegen 
met zulk een ijver door te zetten, eu wij zullen ons 
voldaan rekenen zoo men in Frankrijk elk jaar 1500 
K . M . voor het verkeer openstelt. 

De vooruitgang der spoorwegen in de Vereenigde-
Stateii is sinds 1871 niet eenvormig en regelmatig 
geweest. Van dien datum tot 1875 beeft men met 
woede gebouwd: 20145 mijlen of bijna 48000 K . M . 
in het jaar , wat eeu jaatlijksch gemiddelde vau 
8400 K . M . geeft. Daarentegen is sedert 1875 , een 
tijd van crisis, de ontwikking langzamer geweest; 
men heeft in vier jaren slechts 12474 mijlen of on
geveer 20000 K . M . (500U in 't jaar) aan liet publiek 
overgegeven. Tegenwoordig schijnt de spoorwegbouw 
in de Vereenigde-Stateii weder even levendig als ooit 
te zijn geworden; men kan vooruitzien, dat dit land 
binnen tien jaren 200,000 K . M . iu exploitatie / a l 
hebben. Men weet, dat in de laatste tijden de Ameri
kaansche spoorwegmaatschappijen , die geen rekening 
hebben te houden met staatstoezicht, haar tarieven 
voor het vervoer van ruwe koopmansgoederen bijzonder 
verlaagd hebben. Daaruit volgt, dat de iu 1870 
geëxploiteerde 135,000 K . M . slechts 31% meer op
brengen dan de in 1871 bestaande 71,000 K . M . In 
deze tijdsruimte van negen jaren hebben de bruto
on tvangsten van het gezamenlijke net der Unie de 
som van 403 millioen dollar doen stijgen tot niet 
meer dan 529 millioen. De tariefsverlagingen zijn 
de oorzaak dezer zwakke vermeerdering; anders zou 
het cijfer, naar meu beweert, 022 millioen hebben 
bedragen. 

Zullen deze ontzettende tariefsverlagingen duur
zaam zijn, of zullen zij integendeel slechts een voor
bijgaand karakter hebben? 

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 navolgende be
schikkingen genomen; 

bij de Staatsspoorwegen op Java: bij den aanleg 
van de lijn Buiten zorg-Preanger Regentschappen be
noemd: tot ondcropzichter 1ste klasse, de tijdelijk 
onderopzichter 1ste klasse C. II. A . P. van Dobechflts; 
tot onderopzichter 2de klasse, de tijdelijk onderop
zichter 2de klasse W. M . Witjens; tot uiideropzicliicr 
3de klasse, de tijdelijk onderopzichter 3de klasse 
A . Hillebrandt, — ontslagen: eervol, uit zijne be
trekking, de tijdelijk onderopzichter 3de klasse II. G. 
Beoog; 

bij den aanleg van de lijn Mad toen—Blitar— 
Soerabaia benoemdi tot opzichter 3de klasse, de tij
delijk opsichtera 3de klasse L . C . C. OUAers en K. 
Keijzer; tot onderopzichter 1ste klasse, de tijdelijk 
onderopzichter 1ste klasse D. Luyks ; tot ondcrop
zichter 2de klasse, de tijdelijk ondei opzichter 2de 
klasse C. l luys ing ; tol tijdelijk ondcropzichter 2de 
klasse P. Buijs; 

bij de exploitatie der Oosterlijnen benoemd: tot 
tijdelijk onderop/.ichter 3de klasse W . O. Tressell. 

iverkzaam gesteld: met ingang vuu 1 Jul i ' 8 0 . 
hij het Marine-etablissement te Soerabaia, de adspi-
rantdngeiiieiirs voor het vak van Bcheepebouw in 
Nederlaiidsch-Inilie II. C. Peimink en J . l l . d e Meer. 

Vdarlea,. 
Het hardglas, vervaardigd volgens het stelsel 

van Sictiens, wordt aanbevolen in le Technologists 
voor toepassingen bij de bouwkunde. Vroeger reeds 
is er melding van gemaakt, als geschikt voor dwars
liggers voor moor wegen Thans wil men het ge
bruiken voor hinten, stand vinken , ontlaslingsbogeii, 
goten en dergelijke zaken. Ook wonlt het nog 
geschikt geoordeeld voor kranen, waterbakken, ja 
zelfs voor vaten. 

ADVERTENTIËN 
bestemd voor Pe Opmerker gelieve men, ter voor
koming van oponthoud, te adresseeren aau de 

un. edactlo 
vnn genoemd Weekblad. 

T o t V i * i | 4 l n j r / - i i v « > . i . t n e n r o n u r e n 
worden adve r t en t i ën voor het eerstvolgend num
mer aangenomen. 

Advertentiën. ^_ 
Voorloopige Aankondiging-

In de maand September 
1S80 zullen te Utrecht ten 
overstaan van Notaris D W A R S , 
in het openbaar worden 1tr< 
k o c h t 

X . < ' * t i ü h e c t a r e n 

g e d e e l t e l i j k i n c u l t u u r g e b r a c h t e 

Grond en Bosch, 
met de daarop staande 

Fabrieksgebouwen, Woonhui» en 
Arbeiderswoningen; 

in de gemeente De Bildl. op geringen 
afstand van bet Station De Itildl. « i n d e n 
Centraal Spoorweg. 

Tot verschillende iniluslrieelr en andere 
doeleinden geschikt. 

AANBESTEDING^ -

0p Woensdag 8 September 1880, des na
middags te 0 uren. zal door den K E I I K K R A A I l der 
Clir . Gar. Gemeente te Haarn , in liun Kerkgebouw, 
.volden aanbesteed: 

Het Bouwen eener Kerk met Toren 
en Consistorie. 

De Bestukken en Teekeningen zijn van Maandag 
30 Augustus 1880 af verkrijgbaar, a / ü .50 bij den 
Heer II. I I U U L L K M A N , Haam. 

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 , enz., alsmede H K K L K K D I N G 
van M U R E N , TEÜELS voor 1ILÜEMIIAKKEN en 
P A N E E L W E R K enz. 

Uitsluitend Agentschap van Maw & <•'". 
vuur Nederland en deszelfs Koloniën 

Gr. «T. OOR, 
Firma A X T . D E W I L D , 

Svheepmakersfiaveh .V". b''2 en Ja/ferstrual X". nC. 

R O T T E R D A M . 

Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst. 

Eenige leden der Mantsi'lin|i|>ij tot Hevordcring der 
Houwkunst, gaven hunnen medeleden in overweging 
bij de aanstaande verkiezing vau Bestuurders de 
stemmen uit te brengen o]i dc becrcll 
J. H. L E L I M A N te Amsterdam. 
N. REDEKEK BISDOM • idem. 
DANIEL J. SANCHES , idem. 
J. R. DE KRUIJFF » idem. 
C. MUIJSKEN » idem. 
W. C. V A N QOOR . Rotterdam. 
J. F. M E T Z E L A A R » 's-Gravenhage. 
C. VERMEIJS . Utrecht. 
T. ROMEIN i Leeuwarden. 

Zij vertrouwen dat visa- deze namen verdere aan-
beveling onnoodig is. 

J. F . S C H U T T E J r . , .1. V A N O L S T , /. . IIEKNÜT, 
E . J. I IKIJKR, (1. C. W E R N E R , W . ROEST JBzn. , 
J . H E S H O F , J . F . V O N G L A I I N , II. D. V A N 
V O O R T M L ' I J S E N , A . V A N W I L L E S , W . L A N G -
HOUT Gzn . , W . V. V O O R H A M en J . J . S C H U T T E , 
Makelaars, zullen op Maandag 30 Augustus 
1880, des avonds na zes uur, in bet Verkooplokaal 
FraeCati, ten overstaan van de Notarissen V A N 
O L S T & O R E E V E in veiling brengen: 

No. I. lle bijzonder fraai gelegen en smaakvol 
ingerichte V I L L A , genaamd RUSTOORD, met 
welaangelegden TUIN en E R V E . aan bel allergun
stigst met sierlijke Vijvci-s, Lanenen Engelscb Plant
soen aangelegde 

N A S S A U P A R K , 
gein. Bueouin, groot 10 Aren , 0 Cent. 

Deze Villa is aan drie zijden tloor eene sierlijke 
Veranda omgeven, nabij het dorp, en van bet sta
tion Naaiden—Uussum slechts 7 minuten gaans. 

No. 2. Den zeer gunstig aangelegden, met zorg 
bewerkten cn met opgaande Roomen, Sierstraiken 
i ti Heestets beplanten TUIN, mik geschikt voor 
Houwterrein , grenzende aan voorgaand Perceel, ge
legen in het 

N A S S A U P A R K , 
gein. Buesum, groot. 1-1 Aren , ',iG Cent. 

Deze Perceelen wonlen eerst ieder afzonderlijk bij 
opbod en afslag geveild en daarna gecombineerd in 
afslag gebracht. 

Broeder hij biljetten ornecbreven. Te bezichtigen 
Dinsdag en Vrijdag, alsmede op den Verkoopdag, 
van 1 tot 3 uur. 

De Bewijzen vau Kigendom enz. liggen op den 
gewonen tijd Ier lezing ten kantore van genoemde 
Notarissen, llcerengiachl bij tie Bergstraat 135. 

KLOOS & V A N LIMBURGH. 
Eigenaars van Zuilen- en Taléluazall-irrueven 

in R I J N P R U I S S E N , 

Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 
Straatkeien, Portland-Cement, 

KALK, BK0IS8TEES, VOORVASTE STEENEN, ENZ-
.VieuuWiaren X.zijde 5 5 , l i o t t e r d a m . 

P A T E N T « A S - C O N S E R V A T O R 
uan 5 lot 500 lichten 

« O — 3 © •/, besparing. 
Prospectussen gratis en franco. 

A G E N T E N G E V R A A G D . 
CliarleM ti. .1. r i i ' O ' i ' N . ' i i . 

Vertegenwoordiger voor Nederland. 

AMSTERDAM, Orimbarijwal 7. 

~GAS-ZUIVERING 
door het gebruik van ijzer-oxvde , geleverd door de 
Gas Purification and Chemical C°. Limited London. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en Oost-lndië 

W. Hoven en Zoon, liotterdam, 
bij wien bijzonderheden en prijsopgaven verkrijg
baar zijn. 

^ & T S Ü Y V E R . 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

de Hollandnche Tuin, 
Bikkerstraat 20 en 22, te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S van alle hakende t y i * n 
en reparation aau bestaande K E T E L S wonlen in 
den kortst mogelijken lijd geleverd en uitgevoerd: 

M O Z A Ï E K -

A R K E T V L O E R E N 
e n v e r g l a a s d e g e f i g u r e e r d e T e -

g e l e , v o o r M u r e n en D e c o r a t i e . 
DE L I N T & C " . , Haringvliet 7, Rotterdam. 

- \ l i » - « M i n » e * i i D e p o t 
DER 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 
VAN' 

SIMUfA. II FKIIiMKS. HlWhlIIJh. 
Z I L V E R E N M E I I A I I X E 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 PARUS. 
Teekeningen en Prijscourant zijn te bevragen hij 

J. J . S A N D , Wijnhaven 76 Rotterdam, elwaarook 
verkrijglmar: Verschillende soorten van goedkoo|n> 
T E G E L S en T R O T T O I R S T E K N E N (pure 
Sarreguemines). 

Wijnstraat Rotterdam 
R O B E Y & C O U P S V E R T I C A L E STOOM

MACHINES met of zonder S T O O M K E T E L , 
steeds voorradig. 

Wij gataiideeren deze, als zijnde de beste in hunne 
soort, tegen conctirreerende prijzen. 
Geïllustreerde prijscourant wordt op aanvraag 

toegezonden. 

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 
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 I><•-.! u i l v n 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 Ho. 49-
Bekroond te Arnhem met /Uptown len Graad. 

APPELBLOESEM, UOODE, GELE, BLAUWE, HARDGU.VUWE en GRIJZE KLEURE\HOUDENDE METSELSTEENEN, zoomede 
PROFILSTEENEN in alle gewenschte- PROFIELEN, zooals steeds aan diverse gebouwen voor versiering door ons geleverd worden, PAR
K E T V L O E R E N , enz. 

Vervaardigt alle artikelen welke hij dea bouw van Huizen, Kerken enz. gewoonlijk van steen worden aangewend, in Ü I A S T -
Z A V I W t T C E V en ook in l ' O H ' i ' I . . W O - C K T l IC VI". 

Groothandel in le qualiteit PORTLAND-CEMENT merk . S T E R N " vau T o n r r r K R , Qmawm St C ° . te Stettin; K N I C I H T , B B V A N ft S T U R O E ' S enz. 

Inlielitingen ook te bekomen 
hij den Heer SNIJDERS VAN G E I T E N . 
> ï . 1 1 . II. BELTMAN, 
u de Heeren Q K B K S . E K . 
> > > T. V A N M ii I iACII & C". 

te Groningen hij den lieer K . S W I T T E R S . 
p Nijmegen . . i J . V A N M E E L . 
• Rottenlam • de Heeren v. u. B E R G & W I L L E B H A N D . 

II. IIOLSIiOKIt. le Arnhem. 
1 M M . l i l v e r r n 1 , . , i „ i i i , . V M r W r i t e r * 

IIHN-lll.tl-IIIIICIltf'll. 

I M I I . I l . i i . a - . t t ' o n i l n . r h r l d l n s v o o r » n -
t e r p n a - r n H o p k i n ? e t - I n N t r u i n e n t e i i . 

Voorts: B A R O - cn T H E R M O M E T E R S , nlle soorten 
vun K I J K E R S , B R I E r ' I I A I . A N S E N , c m . euz. 

LOUIS GOFFIN & C,E. 
R U K D A R T O I 8 I O . 

L U I K . 
Eigen aan 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 . 

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 N 

x s e . nsnar DE! TRAVERS, 
jL^/ÊÊt»9^^ geefl lierigl dat d haar tol eenige A G E N T E N v • den 

a T Z A i ü ^ ' - * * 3 ^ verkoop van ASPHALT in 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 VOOT geheel Neder
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan dc Fabriek, Rellweg N " . 3 , te Amsterdam. 

De Directeur W. P. WALSH. 

Gedrukt by O. W . van der Wiel & C". te Arnhem. 

u.v 

Vijftiende Jaargang. N*. 36. Zaterdag 4 September 1880. 

D E O P M E R K E R . 
"WEEKBLAD 

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 . 
Het Weekblad verschijnt des Zaterdags. 

Het abonnement Imilruajrt voor het binnenland fWM p " 3 maanden of 
wel by lewaltheSillBg en gulden jier jaar. Afzouderlgke nuimncr» bij v w -
iiii(>•--1r-1•'11ir> Brat 

A l l e stukken en advertentiën te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentiën uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Ailvertcnticii van 1-5 refrels ƒ1 ,—, daarboven 20 reut voor eiken regel 
|iln:ii-i-tiimti • ;i 1(1 rent VOOf een bewijsnummer. Aiherteiilicn Voor bet bui
tenland 2T. reut |icr regel. 

D E K U N S T E N DE K U N S T E N A A R , E N HEIDER 
W A A D D E . 

De mensrh is een kind der natuur. Ook hij is 
ontstaan of geimren. zoowel als alle andere voor
werpen en schepselen, die te zamen het geheel ui* 
maken, dat wij »nutnur" noemen. Eu als verbin
dend deel vnn al hetgeen is, of door den lijd, wor
den zal, hlijl't ook tie mensrh oud er worpen aan en 
afhankelijk van de aan wellen geUuiden orde, waar
door het natuiirgeheel beheeracht vrardt. 

Toch i» er nog eeu legio onder ons, tlie voor de 
kennis der natuur totaal onverschillig /ijn en blij
ven, wanneer die kennis niet onmiddellijk vuor hunne 
behoeften of voor de bevrediging hunner verlangens 
knu strekken; beden, die er zieb al luttel wei
nig om bekommeren of men voorheen gelijk had 
door te veronderstellen, dat al het geocbapeoe is 
samengesteld uit de vier grondelementen: «a rde , 
water, lucht en vuur; terwijl de nieuwere weten-
Bcfaap ruim een zestigtal enkelvoudige of grondstof-
ten heelt ontdekt, die, elk u|i zich zelf, niet iu on
gelijksoortige deelen kunnen worden ontleed. 

En toch blijft het ontegensprekelijk waar, dat 
niemand, die goed opmerkt en zuiver oordeelt, zijne 
afhankelijkheid ten dezen opzichte- kan ontkennen. 

De wisselvallige veranderingen van wind en weer 
hebben OJJ alle menschen, op hun goed en kwaad 
humeur, op hun arbeid en hunne beweging, een 
onmiskenbaar machtigen invloed. Vooral in ons land, 
waar dikwerf genoeg bij den grauwen nevel alles 
ons duister en grauw toeschijnt, en daardoor ons 
tlof en treurig maakt; terwijl een blauwe, heldere 
lucht ons gemoed verruimt en verheldert, en alles 
wat ons omringt iu die opgeruimde stemming doet 
deelen. 

De denkende niensch vraagt zich dan uf: welke 
wetten het zi jn, waardoor de hemel, nu door wolk 
en nevel verdonkerd, een oogenblik daarna helder 
en zuiver is. 

Behalve deze natuurlijke, heeft tie niensch echter 
nog eene ideale voorstelling der dingen, tlie invloed 
maakt op zijn wezen, en waardoor hij zich verhel-
ten kan tot tie kennis van lu-t nuttige eu schoone. 
Door deze tweeledige natuur is hij echter, zooals 
sommigen meeiien, geen burger van twee verschil
lende werelden, maar zij dient om het voor hem 
mogelijk te makeu, van dezelfde wereld zich twee 
verschillende voorstellingen te maken, eene natuur
lijke en eene ideale. 

utielukkige tweeledigheid der menschelijke na
tuur!" — roept eene gemoedelijke schrijfster ui l , — 
»gij alleen onderhoudt de éénheid vnn ons wezen. 
IV stof omvat den geest, de geest omvat de stol', 
en zoo alleen kan tie mensch leven." 

Niet alzoo begrijpen bet degenen, die gewoon zijn, 
die stof en dien geest te beschouwen als tegen
strijdige wezens, gewelddadig inet elkander verbon
den, en die de meening deelen, dat elke wer
king en ieder genot van ons natuurlijk wezen een 
moord is, tuin het hoogere gepleegd, en men den 
geest slechts teu koste van het lichaam zou kunnen 
vormen. 

«Treurige lieschoiiwing" — zegt hiervan de Duitsche 
geleerde Ernst Fiviherr von Keuc liters Ie hen — e volgens 
welke den armen sterveling door tlie scheppende 
kracht, die elk smachtend verlangen in zijnen boe-
zem legde, slechts de keuze gelaten wonlt , om Óf 
op de eene bf op de andere wijze onder te gaan." 

Verhevener krachten en ideeën bezielen de onme
telijke schepping; en tie mensch tlie de zijnen ont
wikkelt , verbindt zich met baar, eu neemt deel 
aan het opwellende leven, dat die oneindige schep
ping doorstroomt. 

De harmonische ontwikkeling onzer tweeledige 
krachten richten zieb op de echte lieseliaviiig. Door 
de beoefening vau wetenschap eu kunst moet onze 
zin , ons gevoel voor bet nuttige eu bet schoone 
worden aangekweekt en geene ontwikkeling en be
schaving kan vruchtbaar en heilzaam zi jn , die dit 
niet beoogt. 

De natuurwetenschap, die uitgaat van waarne
ming, brengt ons door daaruit afgeleide gevolgtrek
kingen lot de kennis van het oorzakelijk verband 
der dingen, en door dc toepassing tier wiskunde 
worden ons de regels eu wetten bekend, volgens 
welke de natuur zich aan ons voordoet, zich ver
andert en werkt. 

Aan deze laatste wetenschap is zeer nauw ver
bonden en met haar verwant de logica, die als 
de wetenschap tier wetonschapjien, de wetten nan-
geeft, tlie men bij liet onderzoek der werkelijke 
waarheid dient te volgen, en welke wetten in du 
wiskunde rechtstreeks worden toegepast op de voor
stellingen van uitgebreidheid. 

Als uitvloeisel van beide genoemde belangrijke 
Wetenschappen, en door hare verwantschap met deze 
niet minder belangrijk, is tie scheikunde. 

/ i j is het, die ons ennspoort een dienaren blik le 
slauu in het wetboek der natuur, eu die in tie vruch
ten van luuir onderzoek de gegevens levert voor 
het leven der kunst. 

De poging die ik deed, om te bepalen, waartoe 
de chemie eigenlijk behoort: tot tie wetenschap]>oii 
of wel tot de kunsten, is totaal mislukt; en juist 
dat mislukken brengt mij loL de onderstelling, 
dut zij tot heiden behoort. Daargelaten nog, of bet 
beteekeiieiid verschil van wetenschap en vau kunst 
niet meer gelegen is in bel verschil van beider be
naming, dau wel in lieider wezen. 

Wetenschap onderstelt een weten of kennen, 
terwijl kunst doelt op ren kunnen. 

De wetenschap beweegt zich op theoretisch gebied, 
het idealisme, terwijl de werkzaamheid der kunst 
meer bepaald van practischen aard i s , en alzoo be
rust, op de ervaring, bet werkelijke, bet realisme. 

In het dagelijksch leven wonlt nog wel onder
scheid gemaakt tusschen de beteekenis van theorie en 
practijk, niettegenstaande zij op het nauwst inet 
elkander verbonden zijn. / i j dienen wederzijds el-
knar tot steun, en gaan in veel gevallen zoo onge
merkt eu geheid iu elkander op, tlat eene beperking 
van elks waarde, eu eene begrenzing van elks ge
bied , ten opzichte van elkander, onmogelijk , tenmin
ste zeer moeilijk blijkt. 

Men spreekt ook wel van realisme in de kunst, en 
dan bedoelt meu daarmede tie getrouwe nabootsing 
der natuur. Worden in die richting echter door den 
kunstenaar de eischen der esthetiek uit betoog ver
loten , dan houdt zij Op kunst te zijn eu haar werk 
behoort veeleer eeu voortbrengsel van kunstvaardig
heid genoemd te wonlen. 

Kunst in den waren, dat i s , verheven zin van 
hare beteekenis, eischt meer vau hare beoefenaren 
dan louter (aardigheid in hel voortbrengen, tlie alleen 
toch door oefening verkregen wonlt. Eu tlit ver
hevene tier kunst is niet gelegen iu haar product, 
maar in de gedachte, in het ideaal van den kunste
naar zelf, en welk ideaal door het geproduceerd 
voorwerp onder het bereik van de vooj-stelling der 
toeschouwers wordt gebracht. 

Deze toeschouwers kunnen zelf kunstenaars of kunst • 
kenners zijn , eu wanneer hunne critische beoordeeling 
vnn zuiver edele bedoeling is, kan daarin voor den 
kunetenaar veel leerzaams gelegen zi jn, tot verbete
ring of aanvulling van zijn Streven naar het kunst-
schouu. 

Een kunstkenner is echter altijd geen kunstenaar. 
De werkelijke kunstenaar realiseert zijne kunst

idealen , dat is , brengt ze tot zichtbare vormen, 
terwijl de kunstkenner alleen theoretische kennis bezit. 
De practijk moet, zal bet goed zijn , overeenstem men 
met de theorie, want wat theoretisch juist is (eu 
dc/c juistheid wordt bepaald door de logica) moet 
practUch uitvoeibaar zijn; anders deugt tie theorie 
niet, en het is de juiste uitvoering van het ideaal, 
tlie den waren meester iu de kunst kenmerkt, waarin 
alleen het lijne der kunst ligt eu waardoor de ver
hevene beteekenis van het ideaal tevoorschijn komt. 

Om dezen hoogen trap op de ladder der kunst te 
hereiken moet er bij de mogelijkheid van tien kun
stenaar, ook mogelijkheid van de stof bestaan, en 
bet i s , meen i k , voornamelijk de scheikunde, die 
ons de verschillende eigenschap|>en tier stol' leert 
kennen, door scheiding en verbinding cn door de 
verschijnselen, die daarbij zich voordoen. 

Door de scheikundige proeven ondergaat tic stol , 
als ' t ware, eene herschepping, soodal een of meer 
nieuwe stoften daaruit ontstaan, die geheel andere 
eigensrhap|>ei) vertoonen, dau tie oorspronkelijke 
lichamen, waaruit zij genomen waren. 

De verschillende niet soortgelijke liestanddeelen 
der stollelijke lichamen worden ontleed, ol' onder
ling gescheiden , de eigenschupjien der alzoo verkregen 
afzonderlijke of zelfstandige stollen opgesjioord, en 
uit tie bekendheid der verschijnselen, die zich daarbij , 
als feiten , voordoen , worden lieschouwiiigcn algeleid , 
die np hare beurt de wetten en regels aanwijzen, 
volgens welke de scheikundige verbinding en ontbin
ding tier lichamen plaats heelt. 

De eenvoudigste verklaring der wetten van schei
kundige ontleding heeft geleid tot de zoogenaamde 
utomenlecr, waarvan de werkelijke waarheid moei
lijk te bewijzen schijnt. 

Volgens Leticippis, den stichter der atomistische 
school in het oude QiiekenJand, tlie M n jaar vóór 
onze jaartelling leefde, en Democritus, mede een 
Grieksch geleerde, geboren in -170 vóór onze jaar
telling, en die het bedoelde stelsel van zijn landge
noot en voorganger Leticippis uitgebreider behandelde, 
zijn atomen (atoom is de tiriekschc benaming voor 
«deeltje") tie kleine, vaste, onvenleelhare deeltjes, 
waaruit in 't algemeen de stol' bestaat. Zij zijn 
onderling gescheiden tloor tusschen ruim ten , jiorien , 
hoewel zij op zich zelf massief vast, dus niet po
reus zijn. 

De onderstelde kleine uitgebreidheid dezer atomen 
verhindert elk denkbeeld tot verdere mechanische 
verdeeling, terwijl ook eene scheikundige ontleding 
huiten het bereik van onze proeven blijft, wijl de 
werkzaamheid van onze zintuigen hun bestaan niet 
vatten kan. 

Het aantal atomen is onbegrensd, omdat de ledige 
ruimte oneindig is. 

Genoemde redeneer ing der Ouden geelt aanleiding 
tot de volgende opmerkingen: 

l e . i 'Wanneer bet bestaan der atomen builen hel 
l iere 'vï inzer zintuigen is , is het onbegonnen werk te 
trachten daarvan eene voorstelling of eenig denkbeeld 
te maken, eu nog moeilijker zou het zijn, om daar-
valt, zonder voorstelling, eenig begrip te vormen. 

Hoe zal ik mij nu de mogelijkheid van dat be
staan eigen maken , wanneer dit zelfs in mijn begrijis-
vei mogen geen plaats kan vinden, wat meer is , zelfs 
niet in mijne verbeelding, tlie toch al lijd het begrij
pen moet voorafgaan. 

iiu. Ook het liestaan van «ledige ruimte" is even 
moeilijk te vatten. 

Voorzooverre de wetenschap het Heelal door-
snuffelde, eu wel op vele billioenen mijlen afstand 
van het oppervlak der aaide, e n misschien nog 
vertier inde ruimte, trof m e n overal iets; het niets, 
this de ledige ruimte waarin ook de atomen geen 
plaats konden vinden, weid nergens ontdekt. 

Deze feitelijke bevinding alleen moet, m . i . , reden 
genoeg zijn om tie mogelijkheid van het bestaan vnu 
»ledige ruimte" aan te neiiun. Te meer nog. wijl 
het loch vuur onze waarneming onbereikbaar zou zijn , 
ook al bestond tlat «niets." 

Het is hiermede geheel anders dan met het be
grip van kracht. Deze toch komt tot ons bewust
zijn door hare uitwerking, al begrij|ien wij haar 
leven eu daardoor («ik haar werkelijk wezen niet. 

SchrOder zegt ergens: «Al beeft de mensch voor
stellingen, begripjien, aanschouwingen, kenvermogen 
en kennis ontvangen, toch wonlt hem het bezit 
daarvan niet anders liekeud daar tloor waarneming 
en bisluittrekking." 

Als dit zoo is , en het is wel aan te nemen , dan 
moeten tie werkingen van die vermogens toch nog 
gemakkelijker tloor waarneming tot ons komen, dau 
bet bestaan dier vermogens zelf zich aan ons wrtoont. 

( Wordt vervolgd.) 

UK V U L I O H E I D V A N HET V E R K E E R 
OP D E N 

B O V E N B O U W V A N S I ' O O R W E G E N 
I V I'! 

T O E P A S S I N G V A N H O U T E N D W A R S L I G G E R S . 
(Overgenomen uit de KÖlniech» Zeitung) 

Sinds geriiiineii tijd wonlt , niet slechts door de 
vaklitteratuur, maar ook door de verschillende dag
bladen, tie aandacht dergeneu, die het meest daar
mede iu aanraking komen, en ook de openbare mee
ning in het algemeen, gevestigd op de omstandig
heid , dat de houten liggers, hij den bovenbouw 
van spoorwegen gebezigd, dooi- daarmede overeen
komende ijzeicousiructien konden worden vervangen. 

Ook zijn reeds in tlit blad door ecu deskundige de 
voordeden opgesomd, die de invoering van ijzercoii-
structien uit eeu economisch standpunt aanbiedt, eu 
de tegenwerpingen, die gemaakt kunnen wonlen, 
aau een kort onderzoek onderworpen. Z i j , tlie in 
de veranderde constructie belangstellen, hebben voor 
eenigen tijd in de Duitsche Deichs-Anzeiger, uf 
liever gezegd ia het Ministerie van Openbare Wer
ken een machtigen bondgenoot gevonden. 

I n een artikel vau genoemd blad, waarin de vei-
ligheid van het verkeer op de Pruisische spoorwegen 
besproken wonlt, beweert men, tlat deze nog groo
ter wordt door de toepassing van den ijzeren boven
bouw; bij deze constructie, die meer e n meer in 
toepassing komt, is de beweging der waggons 
zachter, doordien de rails doorgaande ondersteund 
worden door ijzeren liggers. Het is verrassend, 
dat deze meeiiiug door dit orgaan zoo vrij uitge
sproken wordt, terwijl in andere landen de quaestie 
omtrent deu ijzeren sjioorweg-bo ven bouw, tlie uit 
tien mini der zaak eene internationale moest zi jn, 
totnutoe slechts upjiervlakkig liehandeld weid. Het 
zij verre vau ons te willen ontkennen, tlat de con
structie van een geheel ijzeren bovenbouw, tot vóór 
weinige jaren zeer veel te wenechen overliet, en dat 
tie volkomen goede inrichting hedentendage nog 
niet bereikt is. De zaak is echter een geheel nieuw 
stadium ingetreden, sinds het Pruisische Ministerie 
van Openbare Werkeu zich als bondgenoot heeft doen 
kennen. Dij dezen tak van bestuur is steeds vrucht
baar en met goed gevolg gewerkt. De verbeterin
gen bij bet spoorwegwezen ingevoerd, sinds de heer 
Ma>batch als hool'd van het Kabinet is opgetreden, 
geien daarvan het beste bewijs; gaven vroeger E n 
geland en Frankrijk veelal den toon aan bij alles, 
wal betrekking heeft op dit middel vau verkeer, zoo 
kun het thans wel gebeuren dat op eeu der voor
naamste punten , namelijk in tie constructie der rails , 
hel tijdstip nadert, waarop tie Pruisische boven
bouw als het veiligst voor het verkeer moet erkend 
woiden. 

Hlijkbaur heeft bet artikel in de Deichs-Anzei
ger zijn a a n / i j n daaraan te danken, dat e r onder
zoekingen plaats vinden naar de sjioorwcgoiigeliikkcn 
tier laatste maanden, vooral naar dat te lllunienberg. 
Dit brengt ons lot eenige opmerkingen, die men 
niet over het hootd mag zien. Bij het onderzoek, 

op last van het Ministerie ingesteld, is aangetoond, 
tlat vóól het ongeluk van den Isten .Juni tie mei hou
ten dwarsliggers gebouwtje lijn bij Mlumenlierg in vol
komen veiligheid voor het verkeer was; overigens 
een getuigenis, dat volutrekl niet in twijfel getrokken 
liehoeft te worden, daar er iu andere landen zelfs 
niet aan geduchl wordt bet systeem der houten 
liggers te verlaten, en geene liepiuilde gebreken 
aangegeven zijn. 

I ergolijko onheilspellende gebeurtenissen wijzen 
steeds op bet ontoereikende van het meuscbehjk ver
mogen om zulke gebeurtenissen te voorkomen; er 
zullen meerdere onheilen moeten plaats hebben, voor
aleer men u>t die verbeteringen overgaat, welke bet 
mees! gepast geacht worden om de herhaling ervan 
te voorkomen, l i t de mededeelingen van tie Reichs-
Anzeiger blijkt dit volstrekt niet; daarin wonlt alleen 
ge-ptokeu vau een spoor, liggende in een bocht op 
liggers van pijnboomhout , met zinkchloride behan
deld en met stoelen bewerkt; deze vermelding, ont
bloot van verdere verduidelijking, kan niet tot oplossing 
villi het vraagstuk leiden. 

Slaan wij Kartnarsch op, dan vinden wij voor 
den weerstand van een ijzeren spijker iu dennenhout 
|ier vierkanten duim van zijne ingedrongen oppervlakte 
870 jwiid; in eikenhout daarentegen l ' . i tn (Kind. 
Ofschoon nu pijnboomhout nog eeu klein verschil op
levert met dennenhout, "no mo^en loch bovenstaande 
•jetalleti niet buiten beschouwing blijven en zetten zij 
ons tut eeu verder i.nder/.iiek aan 

De voet vau de gewoonlijk \an onderen breed uitloo-
pende rail rust onmiddellijk op den ligger. Aan beide 
zijden van den laatste zijn haken be\e-iigd, welke met 
een neus om den voet van de rail gr i j| ien , en haar 
zoodoende vasthouden. Hij hei rijden van een goederen
trein van I."i0 assen, wordt de rail gedurende I ' / a mi
nuut 150 maal, bij eeu sneltrein in den korten lijd 
vau ."> of G seconden bijna '_»0 maal . vast tegen den 
ligger gedrukt en wel telkenmale met een stoolend 
gewicht van ongeveer 10O centenaars, waardoor het 
hout natuurlijk meer of minder samengedrukt wordt. 
Duur tie onbuigzame haak bouten , tlie met de uileinden 
rechtop in het gal staan, geen druk ouden inden, 
maken zij deze beweging niet mede, en langzamer
hand ontstaat tusschen den neus en den voet van de 
rail die vastgehouden moet worden bij eiken druk 
van bet rad eeue enge ruimte, die hij nieuwe liggers 
en rails nauwlijks merkbaar i s , maar na langer 
gebruik zeer grool wonlen kan. Zoodra het rad de 
drukking uitgeoefend heeft, en voordat het volgende 
op dezelfde plaats drukt, verloopt er ' a 0 a '/„ se
conde, waarin de vezels van den ligger iu den oor-

sproiikelijken toestand terugki n. Daar echter de 
bovei.ste vezels, nabij bet gat gelegen, legen den 
baakbout drukken, beuren zij dezen, telkens 
wanneer zij in tien oorspronkelijken toestand terug-
keeren, een eind uit het ga t , welke beweging 
nog bevorderd wordt door bet tenigkeeren van de 
gebogen rail tot tien rechten stand Ditzelfde ge
schiedt bij elk rad, dat over de rail gaat liet 
gevolg biervan is, dat er tusschen den neus van den 
hout en den voet der rail len laatste eene sjieling 
blijft. al wordt e r hoegenaamd geene drukking op 
de rail uitgeoefend Dit onvermijdelijk gevolg doet 
zich bij dennenhout natuurlijk sterker voor dan bij 

eikenhout, daar hel eetste Onder dezelfde drukking 
i ' / 3 maal sterker samengeperst wordt. 

Hierbij komt de nadeelige werking tier vochtig
heid, waardoor het houL zich uitzet eu met eene 
zeer gmoie kincht tegen de rail gedrukt wordt, 
om zich weder in te trekken, toodra de liggers 
beginnen te drogen; daardoor wonlt Je veerkracht 
verlamd en hel verband der COflStTUCtie gebroken. 
Na verloop van tijd, als het hout door afwisselende 
vochtigheid e n droogte uitgeloogd is eu veel van zijn 
taaiheid verloren beeft, vertoont zich de plaats van 
den bout als e e n rond gat , waarin de haak zelf zeer 
los bevestigd is. Hoven-lieu moet rekening gehouden 
worden met de vernietiging \au het hout door de 
r a i l , veroorzaakt door het voortdurend hameren van 
tie meer eroverheen liup|>eJende dau glijdende ra
deren, waardoor het hout splintert; de afwisselende 
vochtigheid en droogte werken mede uni hel hout 
alle kracht te ontnemen, c u tlit oefent een uadcc-
ligen invloed uit op de wielbanden. Het zinkchlo
ride kan daartegen geen dienst doen e n verhindert 
alleen bet snelle vergaan van het bout. 

Men behoed uit deze rnleneeriug niet af te lei
den, tlat eeue nieuwe lijn niet stevige houten liggers, 
the door vele sneltreinen heretien w o n l l , spoedig bo
vengenoemde slechte eigenscbtipjien zal vertoonen, 
want bij eeue goede bewaking is dit volstrekt niet 
het geval. Niettemin is liet tijdsverloop niet hekend, 
gedurende hetwelk de bouten limine stevigheid be
houden. Eikenhouten liggers geven in dit opzicht 
eene 4 tot 5 maal grootere zekerheid dan dennen
houten; bij de eersten zullen dus ook tic baakbuiiteu 
minder kosten van toezicht e n om Ier houd vorderen. 

Itij tie railstoelen komt de wederstand, welke het 
hout uitoefent, meer lot zijn recht; niettemin grijjien 
hier de houten en tie dikte der stoelplateu minder 
iu hel hout. ['•••< i_-1 men langere bouten of schroeven, 
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dan kunnen deze neten! middelen van bevestiging 
wel de slijting verminderen . maar niet geheel tegen
gaan. Na korter ol" langer tijil zal er een toestand 
ontstaan, waardij men in liet onzekere is . ot' iiudde-
leu tot versterking moeten warden toegepast of niet. 

Na deze vooralgaamle mededeelingen denke men 
zich de lijn hij Blumenberg in eene bocht, een snel
heid van 75 K . M . in bet uur, en eindelijk dennen
houten liggers, zoon)* de Iteiehs-Anzciijer ons me
dedeelt. Daar de trein in eene boog voiding I ft, 
en bij goede samenstelling van bet spoor veiliger rijdt 
dan op een rechten weg. komt men tot de gevolg
trekking, dat de constructie met dennen houten liggers 
geen stand heelt gehouden. 

W i l men voortgaan met snel rijden, dan dient 
ook tot den ijzeren bovenbouw besloten te worden. 
Hierbij moeten de dwarsliggers van Vaulherin builen 
toepassing gehouden worden ; de verslaggever heelt d: 
delijk bij hun eerste verschijnen tegenover zijne vriei 
den beweerd, dat de bevestiging vau l'rumi liet 
duurzaam zou zijn. De ondervinding deelt dit he we 
zen, en men deelt ze verbeterd. Voor de krachten 
welke hij bouten liggers bet los worden der bouten 
bewerkstelligen, moeten ook de hechtstcijzerverban 
den onderdoen, en wel z o d a n i g , dal zij'misschien 
eerst een geriiimen tijd zeer goed voldoen, maar 
dun opeens snel vergaan. 

De ijzeren bovenbouw op doorgaande liggers, waar
voor verschillende systemen uitgedacht zi jn, biedt 
eene meer volkomen veiligheid voorliet verkeer, dan 
alle andere stelsels. Na al het liovenstaande komt 
hel duidelijk uit, doe wen» delijk het is, om het 
aantal middelen van hovi-stigirig zooveel doenlijk te 
verminderen, zonder dat de stevigheid eu de duur 
van het geheel eronder lijden. Alle technici moeten 
zich vereenigen, om het hout uit den Spoorwegbouw 
te velbannen. Het komt niet Ie pas bij spoorwegen 
betzellile standpunt iu te nemen, als hij oude stra 
ten, die na verloop van tijd ontstaan zijn en in den 
aanvang niets dan dammen waren. 

Een der voornaamste redenen, welke vóór de ver
vanging van het hout door ijzer pleiten, is de om
standigheid, dal de beambten voortdurend strijd 
voeren met bun geweten over bet oogenblik, waarop 
de bouten liggers terzijde gelegd moeten wonlen. 
Üij dc beslissing, wat de vervanging der liggeis 
teu gevolge heelt, veroorzaakt hel aan de eeue zijde 
eeue schade aan het nationaal vermogen, tegenover 
de verantwoording, dat er bij geene vervanging een 
ernstig ongeluk kan plaals grijpen. Het dilemma 
wordt nog versterkt door de omslundighoid. d a l , 
zooals wij bewezen uieeneu te hebben, eeue bepaalde 
beslissing over het juiste oogenblik volstrekl onmo
gelijk is. 

Alles voert ons er toe, het bouten tijdvak hij den 
bouw van spoorwegen voorgoed te sluiten. 

Berichten en mededeelineen. 
B U I T E N L A N D . 

— Tc Illois is Zondag het standbeeld onthuld van 
Denis Papin, die in I 047 te dier steile geboren 
wenl. Papin bracht het grootste deel zijns levens in 
ballingschap door, nu eens te Louden, dan te Kassei 
of Marburg, waar hij een bootje uitvond, doorstoom 
iu In-weging gebracht, met hetwelk bij ging varen. 
tot grooten schrik van de voorbijgaande lioereu, die 
dc boot aanhielden eu verbrijzelden, daar ze die als 
het werk des duivels beschouwden. De Regeering 
was hij de onthulling van het standbeeld vertegen
woordigd door den heer Wilson, onder-eecretarisvan 
Staat bij financiën, en hel Instituut door Ferdinand 
de Lesseps, die een der feeslledenaren was. 

— Dezer dagen is de laatsle hand gelegd aan de 
monumentale brug over de Wolga , gebouwd voor 
den dienst van den spoorweg van Orenburg. De 
inwijding ervan zal binnen een maand plaats hebben. 
De brug is 5 meier langer dan de vermaarde hing 
over den Moerdijk, namelijk 1 iKfi meier Zij is :tll 
meter hoog, en de grootste stoomliontcu met drie 
verdiepingen kunnen onder hare hogen doorvaren, 
leden- boog heelt een gewicht vuil 1 .J-itl Ion. Deze 
brug , die het werk is van den beer Bon-zine, kost 
4,040,000 roebels. Men heeft er sedert 1877 aan 
gewerkt. 

— In het (lermnaiisch museum te Neurenberg 
heeft dezer dagen de onthulling plaats gehad van 
een gixwt uurwerk met bewiv<;bare figuren , tot 
welks vervaardiging de kosten zijn gedragen door 
de lleieische prinsen Ol to , Liutpold, Lodewijk en 
Leopold. Het geheel vormt een architectonisch werk
stuk van ruim 14 meter hoog. Het is in middel
eeuw schen stijl vervaardigd. De vergulde figuren 
vormen eene zinnebeeldige voorstelling van de ge
hechtheid van het Beiersche volk aau zijn koning. 
Het kunstwerk, waarin de verschillende klokken wor
den aangeslagen door acht engelen, prijkt met een 
opschrift, bevattende de namen der prinsen, nevens 
het oude Pallz-ISeierscbe w:i|ieii, een en ander, even
als al het overige, streng iu den stijl der 14e eeuw 

bewerkt 
II I N N E N L A N D 

's-Gravenhage. Hij koninklijk besluit is de heer 
Abr. Bredius, met. I November a. s , benoemd tot 
onderdirecteur van bet Nederlaiidseh Museum van 
Geschiedenis (>ti Kuri-t , eu tot archivaris in Overijsel, 
met I i li IOIM r a, - . Mr. J. I. van Hooi ninck. 

— Naar het Vaderland verneemt, zou bij den 
Raad van Slate ••en wetsontwerp lot regeling van 
het hestuur van d-ti Waterstaat en bet oppertoezicht 
op dien tak van dienst in behandeling zijn. 

— Het Spiimza-coiuiié bericht thans, dat de plech
tige onthulling van bel itandbeeld plaats zal hebben op 
Dinsdag 1 4 September a. s., des namiddags ten 2 ure. 

— Bij beschikking van deu Minister van Water
staat , Handel en Nijverheid zi jn, inet ingang van 
1 Januari 1881 : 

1o, eervol ontslagen de opzichters van deu water
staat Ie kla-se J, P. Koekens, II. ,1. Jaarsma, J . G . 
fökinenepoel, J . vau Bruchetn, F . Stuett, J . P . 
Ragut, .1. J. Sprayt, I'. C . Lineeot; en 

'2o. bevorderd eu benoemd: 
u. tol opzichtei-s tier i e klasse: Th. Laiirentius, 

W . C'. van Veen, II. J . II. Hermans, II, Raammaker, 

F. 1. M . Hoardrez, G. Rietberg, 11. .1. Brusse, J . C. 
Dirks; 

h. tot oprichters 2e klasse: \ \ , W . Verhaar, II, 
Baerents, .1. E. Dioden, .1. C. Mann, F . C. Brak, 
A. Ildllestelle, .1, A . van der Kallen , VV. van Kust Bzn.: 

c. tot opzichters 3e klasse: S. Khuunen, C. Clau
s ing, W . P . Stratingh, P. .1. M . van tier V e n , 
M . S. l.u-i,-I. IL tie Kiewit , M . dc Boer (buiten 
beswaar van Rijks schatkist), P. de Kiewit , H 
Schreuder; 

tl. tot opzichters 4e klasse: A . van Bloois . 0. -I 
Struyck, N . Visser, J. Kooreman, J . C. Buiiinaiin, 
J. dc Vries , A . Pater, P. Berkhout. 

— Door den Minister van Wat et staat is bepaald 
dat de hoogste snelheid, waarmede mag wonlen 
gereden op de groote bruggen in tie Staatss|iuorwegen 
welker wijdte van overspanning ineer dan 30 kt. 
bedraagt, niet meer dan 30 K . M . in het uur mag 
bedragen. 

Amsterdam. Aangezien hier het plan bestond 
eene passage te bouwen, loopende van tie Reguliers-
dwarsstraat hij de Vijzelstraat naar de lloerengiachl, 
werden tie teekeningen daarvoor, door den bouw
meester P . J . Cuypers vervaardigd, aan degoedkeu
ring van Burgemeester en Wethouders onderworpen, 
terwijl het werk voor rekening van den deer Geo. 
VYehry zou worden uitgevoerd. 

Burgemeester en Wethouders bedden echter, vol
gens bet Handelsblad, op grond der poli tic-veror
dening, dunne goedkeuring voor de uitvoering vau 
het werk geweigerd. 

in hoofdstuk X V dezer verordening, waarin de 
bepalingen np het bouwen en sloojien voorkomen 
staat namelijk iu art. 5Ü2 o. a . , dat als vai mud 
bestaande verplichting wonlt gehandhaafd: 

pilat op ile Herengracht van de Leid schegnicht 
en Beulingsluis tot de Ra|ienburger Schutsluis, en 
op de Keiieregracht van de Leidsel u-gracht tot de 
Muidergrucht, de achtergevels niet dieper mogen ge
steld worden dan 28.30 meter, met Itevoegdheid <>u. 
daarachter te hebben een tuinhuis ter breedte van 
het erf, maar niet dieper dan 4.245 meter, noch 
hooger dan 3,396 meter uit den deneteen. en dat 
voorts tusschen den achtergevel van het luns en liet 
tuinhuis niet anders mag worden gesteld dan eene 
schutting." 

Hoor deze bepaling heef) men het bebouwen van 
de tuinen willen beletten. 

Insgelijks op grond van politieverordeningen zijn 
tie plans tot verbouwing en vergroting van de 
lokalen der heeren I. Iloetomeijer & Zoon door 
Burgemeester en Wethouders niet goedgekeurd, om
dat de gevelboogte de grenzen overschreed, hij de 
verordening gesteld. Het was namelijk, om boven 
de beetannde psaeage nog eene verdieping te bou
wen eu het belendende gebouw op gelijke hoogte te 
brengen. 

— Naar meu verneemt komen de onderhandelin
gen, sedertlaiig tusschen ons Gcineculchestuur en de 
Amsterdamse he Omnibus-maatschappij over nieuwe 
trameoucessieti gevoerd, thans iu het laatste stadium. 
Binnenkort kan de voordracht aau deu Gemeen teiaad 
wonlen tegemoet gezien. Als gevolg hiervan zal 
eene belangrijke uitbreiding vau bet kapitaal der 
Atiisterdamscbe Omnibus-maatschappij aan tie markt 
gebracht worden. 

Eene nieuwe omuihusliju tusschen Sloten en den 
Overtoom zal voorts waarschijnlijk eerlang iu werking 
treden, zoodat dau eenige naburige dorpen , als Die-
men , Sloterdijk eu Sloten, een geregelde gemeen
schap met de stad zullen hebben. 

Om te voorzien in tie steeds vermeerderende be
hoefte aan stalling, beeft tie Amsteidnmsehe Omni
bus-maatschappij het uitgebreide terrein van den 
stalhouder Korendijk, aau de Sladshouderskade hij 
de Vondelkade, aangekocht. Dit terrein beslaat eene 
Oppervlakte van circa 1000 meter. 

— Als voorbeeld , tol welke eigenaardige bezwaren 
bet behoud van de grensscheiding tusschen Nienwer-
Ainstel en Amstenlam aanleiding kan geven, dictie 
de geschiedenis der demping en rioleering der sloot 
langs tie zuidzijde der Pieter-Cornuliszoou-Hoottstraat. 
Ligt the sloot voor het grootste gedeelte iu de ge
meeute Amsterdam, het zuidwestelijk uiteinde daar
van ligt voor de helft in de gemeente Nieuwen A m -
stol. Toen , om zeer overwegende hygiënische redenen, 
het dempen dier moddersloot door hel Dagelijksch 
Bestuur gelast wenl , mocht Amsterdam natuurlijk 
het onder Nieiiwer-Arustel ressorleerende deel niet 
dem|ieii en rioleeren. Nu is een der eigenaars van 
dit gedeelte sloot zoo goed geweest om tien grond, 
dien het riool moet innemen, aan de gemeente A m 
sterdam nf te Staan* Eeu "schenking", tloor Amster
dam's bestuur dankbaar aanvaard err thans aan den 
Raad ter goedkeuring aangeboden. Doch de overige 
eigenaars van de halve sloot willen van zulk een 
concessie voor hun deel niet weten. Dergelijke zaken 
bewijzen inderdaad dat liet hoog tijd is, dat Amster
dam op een verandering der grensscheiding van deze 
plattelandsgemeente aandringt'. 

— De heer J . G. van Nifliïk, slads-iugeiiieur, 
alhier, is benoemd tot ridder iu de Christiisortle van 
Portugal. 

Rotterdam. Uit het jearverslag over 187!) van de 
Nederlaiidsch-lnilische Gasmaulschappij blijkt, dat de 
directie niet voor bi-langrijke afschrijvingen (/1)38,935) 
teruggedeined is. Deze werden noodig lievonden om 
de Maatschappij iu een meer gezonden toestand te 
herstellen , welk doel de directie zich vleit vrij sjioedig 
volledig te zullen bereiken, zonder venier belangrijke 
schokken aan de Maatschappij te veroorzaken. 

Het versing zegt vertier. 
wOnze kas bleef voortdurend veel te ruim voorzien 

voor de behoeften, hetgeen ook daaraan is toe te 
schrijven, dat de fabriek te Soerabaia veel minder 
beeft gekost dan waamp meu bij den aanbouw mectide 
te moeten tekenen, en er van de oprichting eener 
fabriek te Seinnmng voorloopig geen sprake is. 

Ben zeer doelmatige lielcggiug van gelden hebben 
wij in 1880 gevonden in een uitloting van 128 obli-
gallen ü f 1000, dus fi38,000, zijnde ongeveer 
f 100,000 meer, dan waartoe wij volgens hel plan 
Ier leening verplicht waren. Wij hadden buiten 
twijfel een nog grooter bedrag algelost, wanneer wij 

niet de voorzichtigheid iu acht hadtien moeten nemen 
tegenover tie processen, waarmede wij liedragd wor-
tlen, voor de garantien, die mmi beweert dat dooi
de vroegere directeuren iter Maatschappij zouden ge
geven zijn en waarvan de toedracht bekend is. 

Te dien opzichte kunnen wij medeileeloii, dat de 
Itotteidamsche Bank ons eindelijk voor de/* 125,000 
aansprakelijk heeft gesteld, waarover dus zal worden 
geprocedeerd. Ofschoon liet nu niet mogelijk is, 
den uitslag van een proces met volkomen zekerheid 
te voorspellen, zoo vermeenen wij toch, ook na voor
lichting door onzen rechtsgeleerden raadsman, de 
verwachting te mogen koesteren, dat onze Maat
schappij iu deze onaantastbaar zal worden bevonden. 

Wat de beweerde garantie der fr. 000,000 aau 
de firma C. .1. M . de Wulf le Antwerpen betreft, 
hiervan hebben wij tolnutoe niets vernomen, en uit 
zeer vertrouwbare bron is ons de verzekering gegeven, 
»dat van deze zaak venier wel niets zal komen, 
omdat genoemde liniia met de andere daarbij be
trokken huilen filiaal heeft aigerekend." 

Voider wonlt gemeld, dat de beer II. van Berckel, 
lijksiiigenieur le Batavia, met goedkeuring der In
dische Regeering op zich heeft genomen, een nauw
keurig onderzoek in te stellen naar de fabrieken 
der Maatschappij en daarvan eeu uitvoerig versla; 
in te zenden. 

lle steenkolen worden voortdurend met goed gevolg 
uit Australië op .diva aangevoerd tegen belangrijk 
lager prijzen dan uit Engeland doenlijk zou zi jn." 

Iu de vergadering der Maatschappij werd, inplaals 
van tien heer J. van Vol len hoven, die niet herkies
baar was, met groote meerderheid de heer G. van 
Stuik als commissaris gekozen. 

- - De heer C. R. Jansen, adjunct-chef aan het 
station van den Staatsspoorweg te Rotterdam, is 
benoemd tot adjunct-stationchef te Zwolle, ter ver
vanging van den heer II. A . Hasekamp, die ver
plaatst is naar Tilburg. 

— liet prosjiertus is verschenen van de Maatschappij 
tut aanbouw van bet Park llouingen (e Kialingeri , 
genaamd; Dc Krnlinysche Il'.uieverccnifjinij. 

Daaruit blijkt, dat deze Maatschappij zich aanvan
kelijk ten doel stelt deu aanb uivv van vier jierreelen 
bouwgrond, gelegen iu bet Park llouingen, tezamen 
groot ruim 10,000 centiaren, en bet daarna verhuren 
en verkonpen van de opgerichte gebouwen met aan-
behooren. 

De volgens tie plans eener Commissie van bouw
kundigen uit te vueren werken worden publiek u i l -
hesteetl en zijn begroot (uiterlijk) <>} u kosieuden 
prijs van f 250 ,110, waarbij nog komt aan verschil
lende kosten eene som van ƒ 19,298 en eene vau 
f 99 ,300, ie zamen ƒ 2 9 8 , 7 0 8 , terwijl de grond 
wordt ingebracht tegen ƒ 6 per centiare. 10,000 
centiaren, a ƒ 0 , ƒ 0 0 , 0 0 0 , zoodat het benoodigde 
kapitaal bedraagt ƒ 358,708. 

Tot bestrijding van dit bedrag wonlt aangewend: 
het maatschappelijk kapitaal groot ƒ 150,000, ver
deeld in 150 aandeelen van ƒ 1000 , uit le geven 
voorzoover dit zal blijken noodig te zi jn, en voorts; 
het provenu eener hypothecaire ohligatieleening groot 

ƒ 250,000. 
Leiden. De binnen-sociëteit uAmicil ia" alhier 

zal door een nieuwe worden vervangen; daarvoor is 
de woning van wijlen den burgemeester Vau den 
lïrandeler op de Brei-straat en een daarnaast geie-
gen perceel aangekocht. De aanbesteding zal 15 
September plaats hebben, terwijl de Iwuw zal ge
schieden onder leiding van den architect F. W . van 
der Heijden. 

Haarlem. De heer M . P . T . Piévitmire, fabri
kant en grondeigenaar, alhier, heeft een plan doen 
ontwerpen tot bebouwing niet ruim 300 huizen en 
villa's van het hem toebelmurend weiland, gelegen 
tusschen den Zijl weg, deu Kindeiiiuissingel en den 
spoorweg aldaar. 

s H e r t o g e n b o s c h De Ministe r van V\ aterslaat, 
Handel en Nijverheid heeft afwijzend beschikt op een 
verzoek van .1. van Hasselt te Rotterdam, om voor
loopige concessie voor den aanleg en de exploitatie 
van een tramweg van 's-Herlogenbosch over Hintham, 
Berlicum, Heeswijk en Dinlher naar Veghel en van 
Veghel over Ë r p , Gemert, Beek-en-Donk en Aarle-
riketel naar Helmond. 

De Minister heeft daarbij doen upmetken dat de 
bij tien aanleg vau dezen tramweg betrokken wegen 
voor nagenoeg de geheele lengte niet hij bet Rijk iu 
beheer cn uiiderboud zijn eu alzoo adressant, tut 
hel liekomcn van de noodige vergunning voor het 
leggen van de spoorstaven, zich zal hebben le ver
staan met de eigenaars »\\ beheerders dier wegen en 
dat, wat de exploitatie aangaat, adressant wordt 
verwezen naar de wet van 23 April 1880 (Staatsblad 
l i " . 07), volgens welke voor het iu werking brengen 
van een openbaar middel van vervoer van personen 
en goederen voortaan geou vergunning vun hot open-
baar gezag wordt gevorderd. 

— Aan den Gemeenteraad is mededeeling gedaan 
van een rapport vau deu hoofdingenieur van den 
Waterstaat iu bet tide district omtrent de ontworpen 
pluris tot wutervrijiiiuk'uig eu bpoldering der stad 
'e-Hertogenbosch. Uit dat rapjwrt blijkt genoegzaam, 
dat, minst genomen, het zeer twijfelachtig i s , of 
de door de gemeente voorgenomen werken tot water
en, making der stad wel voldoende zullen zijn om 
hel beoogde doel te bereiken. Met grond mag ver
wacht worden, dat de Gemeenteraad onder deze om
standigheden zich nog eens ernstig bedenken zal , 
alvorens uitvoering te doen geven aau plans, waar
van het gelukken volstrekt niet verzekerd is en die 
voor de ingezetenen zeer aanzienlijke kosten zullen 
medebrengen. De vernui woordelijk beid ten deze is 
voor den Gemeenteraad te grooter, nu de Regeoring 
beeft doen blijken harerzijds genegen te zijn een ver
betering van tien atgemeeueii vvatei-staatstocstaiid in 
liet noordoostelijk gedeelte van Noord-Brabant tc 

ondernemen, waardoor niet ;i l l .vn dea tnd , maar 
ik de aanzienlijke rondom haar gelegen streek, 

waaraan toch de stad voor een groot deal baar wel
vaart ontleent, in tie toekomst togen wuterraiu|ien 

overstroomingeri zullen beveiligd worden en levens 
een vrije en onbelemmerde gemeenschap in elke rich
ting zal verzekerd /IJN. 

\ankondi<rin£en van Unhestediniznn. 
Maandag. 0) *eat. 

t Rriimmen , i , . |1 in,.,,, ,|,M )|- het gein lehestuur: lo. 
de levering van 180 stère grint; 2o. bet vervoer vau Ü30 
stère grint 

kiJlOiihunf. . te ]1 ureu, door llressclhuijson Nieiiwon-
huijseii: het bouwen vau een woonhuis np den hoek dei-
Katten- en Tolle-ttaat aldaar. 

vi -raam , (,- 1̂  uren, doord lirecteur van 's Rijks 
reut taalmagazijn van mil. kleeiling. uitrusting enz.: de 
levering vau ledergoed en paardentuig, ten behoeve van 
de korpsen van het leger. 

II«*M. te \» uren. door d lirecteur van 's Rijks cen-
tnialiiiiigazijii vau militaire Meeding, uitrusting enz.: de 
levering van voorwerpen van hdergoed eu paardeitt niir 
ten behoeve van het leger. 

Vtaerden, re 12 uren. <|oor den directeur van 'M Rijks 
r.iitraahuaga/iji. va il. kleding, uitrusting enz.; In. 
de levering van voorwerpen van ledergoed en liuarileii-
I"*?: Idem van :<|U0 stuks tevolvertusschcii en beves-
tigjngskoorderi tot Idem. 

Writbraeh, te 12 uren. door burg. en weth., hij II. 
van nostrum: het al'brcke wederopbouwen va ti 
^eiueeiilehuis. Aanw. te 0 uren. 

Kampen. Ie I uur. op het raadhuis: lo. de levering 
van grint en puin: 2». bet losst verwerken daarvan 
op hel Kaiupi'ieihiiiil e. a. 

t r i i l i e m , te 2 uren. door de architecten VanGendten 
Nieraad. hoven het -Café Suisse": het verhouwen der 
villa op het bui goeil ..Westerpark". aan deu Rijks
straatweg te Oosterl k. voor rekening van I'. Curst .lz. 

Ilili-il.i- , 7 M , i t 
hii.-Krii-, te lOiitvu. le We-leitnl.-: lei ti.nnlswei keu 

•i.m tiiu^p'tt in 'len poMi-r Nel Km'v'ras. Inl. bij <| n-
rJchter Sd k. te Wieringenvurd. 

«rii ltem. te 11 un-u. door deu arvhitect .1. VV. Ilner-
Iwtnns, iu bet Motel |)e l'.mw: bet afbreken va huis 
m de Korte-Hon-stiaat en weileropbouwen aldaar van i-eii 
kantoor voor rekening van A. .1. Mullmaim. 

«iien-diiü M - i | , l 
W-SJago, te 11 uren. door bel ministerie van walerst. 

enz.: lo. bet verrichten vau wecken tot voortzetting.' van 
•le verbetirin- i|er Hoven-Maas, onder degemi-ente Amlcl. 
Itaining 1.000; i'<>. hel makeu va ige werken iu deu 
b0VW md der Nlenwe-Merweile, onder de p i n . Wer-
k lam. Kamille I fj;l.00U. 

' ••Hagr, te 12'iui-ii. iloor bet iiiinisterie van water-
slaat enz... ten dienste der Slaatsspnnwep-u: [o. liet ma
ken van bet gedeelte Kestereti -Itt-sseu \\\»\ \.\\\ den 
spoorweg AineiNfoort—Nijmegen. Iul. Iiij deu hoofHnge-
uieiir te Vruhem. Itaining /t>)0.OOO. 

«- l lH K e. te \2 iiivu. door bet ministerie van water
staat enz., ten dienste der StaalSSJNKICW. : het leveren eu 
verwerken van storM len bel ve van de overbrug
ging van het H»|lniiiMi-| >jep. Inl. bij den hootaWenJ 
Van iter T.-.in. te "s-lhige. bij den ingenieur llugerw-.uinl, 
le (loiinebeiii. ih-ii opzichter ' i l . - Kievit. Ie (ioriuchem en 
den opzichter Chevalier, te Willemsilorp. Itaining ƒ 70,400. 

**l Ikendwiu . te 12 uren. door het hauliestuui 'Mon
nikendam, ten huize van (!. I.alagge. builen de Noonlein-
ilerpoorl: het leveren, aaiivin'ii'ii eu verwelken vau 120 
M 1 grint en 10 stère geklopte puin. ten behoeve vau de 
' Kel'leekerjfoliw. 

Hittirii. Savonds ti uren. door den keiki-raa.1 der ('hr. 
Oeref. gemeente, iu het Kerkgel w: het bouweu eener 
kerk met toren cn consistorie. 

n»nilrrili<i: . fl Nept. 
Ztitren, te II uren. door Gebr. It en II. G.Gerritsen: 

bet amoveeren van een perceel iu de Beukentraal E B6v 
en hel aldaar I wen van een woon- en winkelhuis. Inl. 
bij il m-hitect J. l'iterwijk Wz. 

KelNwurd . te 12 uren.' iu de VoogdeiUUUner van hel 
algemeen Stadsarmenhuis: het maken vau 4 kamers op 
ile keizelstoep hij .Ie l.angebrilg. Inl. bij den arcbite.t 
1'oe.lerhach. Aunw. fi Sept.. te 11 uren. 

Arnhem, in hel giiuveriieiiieiils^elfiiiiw: bel uitvoeren 
van ei'tiige vernieuwingen en herstellingen iu bet inwen
dige der prov. gebouwen te Arnhem in IH80. 

Vri.jf1.it;. CO Nept. 
s II.,.. li te 10 ureu. aÓÓr luim. III! WStll l«. iwt éêwm 

van hei-stellings- en vernieuwing-werken ui het ge-
llieenteliui- en rletl K:l|N'lton>ll. in 2 pi-H'. | Ittlllillg 
van lieiile perceelen ƒ MiDi: 2o. het makeu vau eenig.-
riolen en zinkputten' tot verU'tering van de afwatering 
•Ier -truien. iKuming ' 'Uo. | t i l . I>ij deu ge nlear-
«hit.-cl .1. M. Nalil-e. Aanw. 7 Sept. 

VHvHi-h, le 101', ureu. ilixir hot ministerie vun water
staat en/., aau bet gebouw van het prov. bestuur: bet 
vervangen vun een gedeelte grilithoun door keiliestratillg 
op den Biiksweg van Kiiidbov mar Weert, onder de 
gem te Strut Aanw, f! Sept. Raming ƒ3500. 

- » » . . ! . ie 12'/, uren. iu het kofhehius 1'luuts Rovaul: 
het houwen van 11 beneden- eu II Imveiiwoningen.' Inl. 
hij den opzichter L Kerks, aldaar. Aunw. 'J Sent le 
11 uren. 

'SsOJjagO, te 1 uur. dour bel ministerie vun water
staat enz.; lo. het hei-stellen eu verbeteren van Itijksl.le-
graulbjneii in de util.-eliug l'treehl. in 2 p-iv. Itaining; 
|ierc. 1 /'ITlir). pi-iv. 2 fX'Jö: 2o. nteiu idem MUI iilem in 
de afdeeling Venloo. Rumilig • > " 

Koilerdum. te I uur. door' burg. en weth.: het makeu 
vuu d Ier) W .-ener zeevischmurkt inet lujIiehiHi-
iiiKle werken. Aauw. 7 Sejit. le II uren. 

Zuiilliorn. te 2 uren. door het waterschap Winter
kwartier, op het rechthuis: het veneeiiweu vuu de brug 
• •ver de IIINMII- piteu hij St.-entil. Inl. luj den huofdop-
/ieliter vun del wutei-sehap Van Itulen, te linmiiigen. 
Aunw. te 10 uren. 

/...trril.i-. II ISfO. 
KieiiM-Lekkeri i i<- l l uren. door kerkvoogden en 

notabelen .1,., -,.|n„-iite Nieuw-Lekkerlainl. iu het raad
huis: het amnveeren eu weden>plMinwen eener pastorie 
Inl. do-u' den houwklimlige A. deu Hoer. alihiar, » Sent., 
te 11 uren. 

Lelden. te 12 ureu. door dijkgraaf en hoogheemraden 
van Kijulun.l. Ilellland en Schieluml. iu bel Cetneenlutids-
huis: bet «jarig miilerhoinl vuu den Wieriker- or l 'rin-
senilijk en auiihoorjghcdcn. in iV-n |ieiv. 

Kwalle, te 1 uur. iu KeZeven l'roviiicièii: hel bouwen 
vun een buitenhuis op een terrein luj Je Wi Ileitis vaart 
aldaar, voor Douairière follot d'Kst-mv. Aunw. 7 Sept.. 
diMir de utvliiti-ct.-ii VV. * F. C. Kuch. aldaar. 

Helder , in Tivoli: het verbeteren vun het fort Erf
prins, in d.- stelUns vun Helder. Raining ƒ 880,000. 

HüHtidua. 13 Neut. 
'n-Hage, le 11 uren. IIINH- liet ministerie van wuleist. 

enz.: de bouw vau een post- eu telegr.uifkuntiKir mei 
ilirecteurswonitig tc Hreda. Aanw. 7 Sept.. van 12 l 1 / , 
ureu. Raining ƒ40,600. 

littHlerriiim, te 12 uren. door liurg. eu weth.: het 
maken vun een gebouw voor de zoötoinie, up de l.ijn-
huansgiacht tegenover den tuin vun bel Koninklijk Zoo
logisch Genootschap Nuttiru Art is Magistia. Inl. len kan
tore van den stadsarchitect. 

tiii-tir.Lnn. te 1 uur, iu hel l'ufé Hollundais. aanhef 
l.eidschepl.-in : liet sln..|ieii vuu perc. 50H, hoek l.eidsche-
-Iraut en Kei/ei s '̂i ;n ht. eu aldaar houwen van een wonn
en winkelhuis voor rekening van A. Blauw. Iul. bij deu 
Imuwmeester A. i'. lïlevs. aldaar. 

Vllage, te 1 uur.' door burg. en weth.: de levering 
van een gedeelte I winutet iulen. op de stapelpliMts der 
duinwaterleiding, aan de Sprank. 

Zult lliuiuticl. te 1 uur. door het genieëntebesttiur : 
het uitdiepen vuu de havenmond, hel maken van los- eu 
ludiligptuutseii; het ver/waren van een gedeelte haveudijk 
en het herstellen der taluds. 

MiiTt-in een l<ij II. K. Otter: het houwen eener (linke 
burgerhuizing op de Fok. aldaar. Inl. dugelijks bij Otter, 
op de Fok, 

Dingdag, 14 Sept. 
Hin nomen -t te 11 un-u. door den burgemeester van 

I tan tui nadeel: bel doen vun eene vertil nl nering uuu den 
IxivenlHiiiw der brug a.in de Valoui. onder Kuntiimawoiide. 
Aunw. II Bept, te 11 uren. 

.tmolerdam. te 12 uren. ten kanion' van de Nederi. 
Ikiuilchiiuutsrhappij : de levering, iu 15 pen-., van H20.IHH) 
-tllk- kuflie/ukkcll. 

Haardplaat, le .1 uren. in de directiekeet van den 
lloolilplaatjiolilcr: lo. liet maken van werken ter verdedi
ging vuu deu oever: 2o. het vernieuwen vun bestaande 
loshoofden. Aauw. 1 en IU Sept., telkens van U—11 uien, 
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WaenmlaK, 1.1 Nept. 
* Muite, te II uren, door het ministerie van watei-

staat en/.: het wegruimen van hel uuu den lloek-van-
Hollund. ouder .Ie geiueenle "s-Gravi-suiide. gezonken wruk 
vun het stoombuggervuai-tuig «Poll '"' • Aanw, 11 
September. 

i i i e l r n l i i m . te 11 uien. door den comm. der liianne: 
het vetiichten vau eenig. lei hotidswoi keu op 's Rijks 
werf aldaar. Aanw. 10 Sept.. te 10 uren. 

Lelden , !•- 2 uren. dooi- commissuris-en der sociel.-it 
.Aiii ieit i i i": het umoveereii vuu 2 heeretihui/en en bet 
maken van IN-II s.H'ièteilsj;elM)uvv. lui. hij den architect 
W. F. van der Heijden. Aunw. IS Sept.. te 11 ureu. 

Siraataehermeer, Ie :t uren, op het raadhuis: bet op
hoogen en bestraten van den weg door de kom van bet 
dorp. Aanw. te 12 uren. 

Xutren: de levering, ten dienste der gasfabriek, vuu 
.1.000.000 Kti. steenkolen, vun verschillende Duitsche mijnen, 

Vrlldi . it. • ' Mept. 
Angerlaa. te II uren. iu Het W,i|«'n van Bingeiden: 

het bouwen van 2 groote lundliouwers won ingen in de ge
meente Angerloo, iu massa of iu 2 [lerc-clen. Inl. luj den 
opzichter Fnkliiur. te Hiiurloo, 

trnliem. te 12 uren. door het ministerie vun water
staat enz., aau het gebouw vun het pmv. bestuur: bet 
aanbrengt- .ndei houden vau eene beplanting met op
gaande iiotfhoooiu- en iepen heesters, lungs den Ihjks-
groutcn weg le klusse no. 2 van Arnhem naar Nijmegen. 
Raming /«MO, 

/..(.-rdas . SM Nept. 
Merkel r. a.. Ie 2 uren. door de getuei-ntehesturen vau 

Heikel e a. eu vuu IMonhoiit teu niadhuize: bet vnl-
tnoieii vuu den iu aanleg "jaden klinkerweg vun den 
Kijk poolen weg vun 's-Hosch naar Tilburg, dooi' Kn-
schot en Berkel, over bet Heuveltje, aansluit Ie aan den 
prov. weg onder de gemeente l'deiihout. Aanw. tc l ' j i-
schot, 15 Sept.. te U ureu. 

Iiin-.l;.-, SI Nept. 
Iln-siim, te II uren. fiool het ge tebestimr: lu-t 

hestr.it.-n vun p. ui. 14S0 M* wegen, mei bijlevering vun 
gebruikte keien daarvoor l>einM>dind. 

Waenxdaa. Tt «ept. 
HellevaeliliilH. te 11", uren. dooi den commaiiduul 

•Ier murine: het uitbreiden, verander herstellen der 
magazijnen en vuu de sclnlderswerkpliuits op 's Rijk- ma
rinewerf te llellevoetshiis. Aauw. 14 Sept.. van 10-12 
eu van 2 -4 uren. 

's B e f t , 'e 12 ureu. door het ministerie van water
staat en/.. I lienste der Stutss|.oorwegen : het maken 
van de aardebaan. de kunstwerken, den ImveiilMUW. de 
overgungs- eu eenige andere werken voor den sjioorweg 
llelilennalsi'ii Tiel. Inl. hij den eerstuanw. ingenieur 
te Guriiichein. Aanw. 1« en 15 Sept., telkens te 12'/, 
uren. aanvangende aan bet station Geldermalsen. neming 
f i:t;>.oon. 

ii.iiiiiiTdi.it s» Sent, 
l l n l k » ! rum te | l l uren. il.h.c ki-rkvoogdeii der Herv. 

g eente, hij D. W. I'ostiua : Int utOreken der oude- en 
het Imuvven ' i ' nieuwe pastorie of preilikanlswoiiiug. 
Inl. hij A. S. Cii|n-rus, te Slaveren. Aanw. lö Sept., te 
10 uren. 

niiiHdits. -N Sept. 
Leeuwarden, te I uur. door bet ministerie van wa-

terstiuit eu/.. uuu bet gebouw vun bet prov. besluur: het 
driejarig oiiderboiiil van dc sluis eu/. Ie Muuiiikezijl en 
de Fries.be sluis hij Zoutkamp, in 2 Jieiv. Aanw. 22 en 
24 S.-pt Raming: perc. 1 ƒ775. perc. 2 /1000. 

Vteeimdaic , 2 » Mept 
'N-Hage, le 11 uren. ikm- bet ministerie van water

staat en/.: lo. bet landwaarts verleggen van gedeelte 
/ Ii|k der [udders Nieuw-Uonavenluia. Mookhock en 
Tnk.lutn. lungs .len rechteroever vun de Dorische Kil. 
onder "s-Gravendeel. Aunw. 24 en 25 Sopt. Runuug 
/0:t270: *». het landwaarts verleg 
dijk van den Oiide-H.vrp.lder. lang; 
de Doits.li.- Kil . en eenige daarin.'.' iu verhand staande 
werken. Aanw. 24 en 25 S- ( J I . Itaining ƒ K7.M0. 

» H.ice. Ie 12 uren. door het ministerie van water
staat cn/.. ten .hen-te derStuutsspoorw.: het Houwen vun 
eene overlaad loods op het goede renstal ion in de Stads-
netlanden te Amsterdam, ten l«-hoeve van den •poorweg 
Nieiiw.N«ep-Aiiwü'idai 
W Am-teiduiii. Aanw. 
uiiiig ƒ 32.500. 

i lllikei 

lui. luj den eei-st;iunw. ingen. 
I eu 22 Sept., te 11 uren. Ha-

\ l l o n | i v n n \ ; n i t H M i ' ( l i i i i i t ' i i . 

i i a a r , 20 Aug.: lo. het verbouwen van het fabrieksge-
bouw van Thomas tot hewaarsvhonl; minste inschr. was 
.1, l.eet.'iiuk. te Goor, voor /' 1021. 

2o. het verliouweii vun de onderwijzei-sw.nling aan de 
O. I,. sch.iol. in te richten vuur suhuol VIKII- M. IJ. L. <>., 
benevens het veil wen vun de O. L. school en de daar
aan verlioiuien b.'waai's.'hool; minsle inschr. wus dezellde. 
voor / 5780. 

Kaarden. 20 Aug.: het maken va n woonhui- ui.-l 
stal, benevens een hooiberg met schuur; ingekomen 4 
bilj., als: 

II. van Asperen. ƒ 6200 
II. 11. Sltveflierk. i 5670 
I'. Ilailog. i 5500 
E. Wouds, i «BSO 

Berllrum. 2-1 Aug.: het maken van een wuterkeeren-
deii dijk iu die gemeeute langs de zuidzijde vun de wete
ring, van den pmv. klinkerweg iialiij Comlewuter lot de 
Oilde-Kooi. over eene lengte van 4550 M.: ingekomen 16 
bilj.. als: 
fl. II. I.ncasseti, ' te Lobith, ƒ 11,940 
fl. vuu Krucht » Heibkhui/eii. » 1-1.275 
I). v. .1. Plas » llaniinksveld. • 11.200 
t*. van Ks. » Herwijnen, » 11.107 
U Brouwer, » Gouda. - 10.U50 
W. L Schram. • Sliedntht. » 10.745 
L. den Otter, •< Hen Duiigen. •• 10.500 
4'. Ooms .1/., " AmmeiNtol, " 10.267 
11. de Jong. » idem - D.W7 

J. van Ërp, • Hintham, • v.~i»o 
C Sterk Hz., * lletikelutu. I 8,«50 
J. van l.ith. i Schijndel. • 8.777. 
fi. v. d. Ven, » Berlicum. - K.490 
J. V. i l . Dongen, - Nijmegen. » 8.180 
VV. II. Swets, • Hurdiiiksveld. i 8.145 
A. v. d. Aa, - Beriicum, i 5.706 

Veendam. 24 Aug.: hut houwen van it-ne behiii/tug 
voor VV. Ilolui.m: ingek. H hilj.. als: 
.1. Prumiiiel, Veendam. / 1630. 
| L T. Oeck, idem. i 150-1.27 
F. Il.iuimingu. Wildervank. I 1540, 
II. Huising, idem, l 1544. 
L. I tscher. idem. I 141». 
P. Redemake. en 11. Smit, M len. 1-177-
fl. Prins, Munt lam, I I • >'* 
A. 11. Scl kei, Zuidbroek, - i 1108. 
gegund. 

I....MI.1. . 25 Aug.; de levering vuu 300 HL. Ruhr-
steenkoleii: gegund uuu Wed. M. MijnliotV. tc Krimpen 
Sfd bek. Ü /0.55» per HL. 

Hllvrrnüm , 25 Aug.: het verrichten vau timmer- eu 
metselwerken aan de op/ichtei-swoning op de Hilver
sum se he Meent onder beheer van den geineeiitearchitect; 
ingek. 10 hilj.. als: 
(;. T. Klein. te Muiden, ƒ 17«6 
W. flij/el. » 's-Oravenhmd, » 1700 
J. N . Swaan, » Hilveisann, » 1680 
G. Keppe, i idem • 1660 
II C. Klokke, l idem .. 1650 
<;. flij/el, » idem » 1650 
T. Log.r. « W.i 'sp-ikars^l, » RU5 
II. A. vau Schadewijk. •> Hilversum, l 1623 
J. Hagen. » Ank.'veen. i 1010 
J. Tui hen. >• Hilversum, * 1280 
gegund. 

•etniaranm, 25 Aug.: het Iwuwen van een houwiiums-
wiining met stalling voor Mr. I. VV. Engels; gegund uuu 
J. Vos. te Hitiuursniii. voor ƒ1535. 

M t a é N h a n a a l , 25 Aug.: hel bouwen vuu 10 arbeiders
woningen voor d<- Mauisebappij het KiiiiiierCouipascuüm: 
ingekoiiien 11 bilj,, als: 

F. Vos, ƒ «090. 
J. Pranger, » «623. 
11. Engelsman, i «230. 
E. Kliphuis, I i l s s . 

W. Rukker, ƒ 3070.50 
.1. l.inzel, • 3020. 
II. Schenkel. I 3880. 
II. Heijiiinga, l 3880 
Timmermans, » 8888. 
J. D. Pruuimel & Stuivinga. • 3305.50 
W. Koning, i 3-147.50 

gegund aan J. D. 1'rummel en Stuivinga. 
Kaalte. 26 Aug.: het makeu vun een straatweg naar 

het station aldaar; ingekomen 5 hilj., als: 
J. W. Ruis, te Kaalte, ƒ 4899 
p. Heil. i Zwolle, i 4108 
S. Schaafsma, l Harlingeu, i 4100 
A . .1. L.'.'sii'iuaker, * Enter, i 4100 
VV. F. Looien, » Deventer, i 4129 
gegund. 

kampen. 26 Vug. In-t luiken tun ivu Uwen woning 
mor II. i. N . V.-rh.K-f, ouder In-beer van II. J. J. K . j - l - , , ; 
iugek. 7 bilj.. als: 
fl. S .h .pi - i . te (ienemuideu. ƒ 1»40 
Gebr. V. .1. W.-rf. • Kampen, » 1̂ 60 
1'. Rietberg. id> UI 
fl. Lood... - idem - H05 
II. W. Feuge. idem • 1198 
II. v. d. Ho-, - idem - 1145 
J. Wezenberg. idem • U*4 
gegiiiul aau ft. v. d. Ikw. 

TiiMtergen. 26 Aug.: het I wen van een WIK us 
vmir H. II. vuu Lange, ulduur; gegund uuu .1 A. terHe.-k. 
Ie Ahu-loo. voor /-l. '-.v 

Ui.l.i. l i . . . . - . 20 Aug.: i l - werken aau de Hod-hm/eu 
perc. I. de Uitvoering VUU eelllge hei-stelllllgsWei k. o 

aan de tot die instelling behoorende geitouwen; iugek. 5 
hilj., Uls 
C A . flf.elhals U' Middelburg, ƒ 6 2 6 
.1 t' van Miert i idem » 608 
J. B. M. v. d. Hell, « idem i 498 
P. Krijger. I idem * 487 
I. I'. Akkerman, » idem » 477 

|<orc. 2, de uitvoering van eenig schilderwerk een de 
tot die instelling I«-hooreinle geliouwen; ingekomen 6 
bilj., als: 
.1. .1. de WOU, O' Middelburg. ƒ 1086. 
II. A. I.intwieler. • idem - 908. 
A. Sprink. idem » 986. 
W. Heiiboer, » idem •• «7-1. 
II. Hurto. » idem >• 889. 0 
.1. A. van Pulleleu. « idem » 656. 
gegund. 

.tniHterdam. 27 Aug.: het vergmoten der kunstbotei-
fubriek van Galeskiot en Junsen. onder beheer vun deu 
architect J. W.Meijer: lo. het veranderen vau bet gehouw; 
minste inscbr. waren West er hof en Vun Wijngaarden, te 
Weesp, voor ƒ26.320; 

2". machine- eu ilri|fwerk: minste inschr. was K. II. 
Begemuim, te Helmond, voor ƒ 10,250. 

's Bossh . 21 Aug.: het voortzetten der verbetering ven 
bet kanaal de Dieze van de Krtveldschoshiis nuar het 
dorp Engelen; niiiisli- inschr. wa- P. I. Rotibos. le Woii-
dricbem, voor ƒ20.500. 

Utreeht, 28 Aug.: In. de vernieuwing en heistelling 
vun kaaimuren en schooi ingen: minste inschr. wus .1. 
Krachten, te l'treehl. roor ƒ423.1. 

2.i. het leveren en stellen van lu-t amen hiel neut in de 
nieuwe school iu de Vlijtstrual; minste inschr. was ,1. .1. 
Reindei-s, te Utrecht, voor /'4280. 

Ililli-gntii 30 Aug,: het maken van gehouwen eu vcr-
dete werken ten behoeve vun deu st. tramweg Haar
lem beiden: ingek. 15 bilj., als: 
f. v. d. Zaal. le diss.., ƒ112.333 
I» A. vuu Litb. beiden, • 112.222 
p. Leenden. • Utrecht, » 112.000 
.1. .1. Ilasselhuch. i l.ei.leu, • 111,948 
A. flmei.enihjk, I Utrecht, - 110,980 
P. van Essen, l Halfweg, l 108.000 
11. Jam*, l Amstenlam. • I07.W0 
V. Iliei.iou.l. - llillegom, i 105,500 

.1. J. Verhagen. Huai (etumerm.. 1 02.3MI 
J. II. I.aschuit » Haarlem, - 99,998 
G. Suiend.iiik en J. Kievit, i idem » 90.800 
IJ. \ . d. Weetden, l Amsterdam, • «7.240 
J. fliil.lemou.1, * llillegom, •> 87.500 
J. C. i - ii 1-1 . . . .i . 1. * Sassenheini, • 84.050 
11. Wi-nhoven, K S-biedam, * 84,000 

'n-IUge. :W Aug.: lo. het leveren en stellen van eenige 
meubelen, teu dienste der school uuu de Duinstraat te 
Scheveningen: ingek. II bilj.. als: 
W. T. P. v. .1. Grijp, le Vl lage . / 8900 
I'. Kranenburg. » idem 3850 
W. P. Teouwisse, id • 3767 
A. Nater, >• idem • 3009 
.1. |„ VVerder. I idem i 3456 
I'. Elenriehmek, idem i -W40 
.1. Meeeeen, « idem » 3186 
P. vun Vliet. " Wouhriigge. » 3140 
i ' . Alkcuiade Jr., * Numdwitk, 3072 
,|. de Niet, » Srhevoniugoii, « 2933 
I. Zaal, » Zoeterwoude, " 2873 
Haming " 3800 

2o. de aanleg vun riolen in de Maas- en Waalstraten 
te -Hage; ingek. 7 bilj., als: 
VV. P. Ti wisse. te 's-Hage. ƒ 4744 
II Jongen burger. .. Waddiuksveen. •• 4344 
VV. F. Raasvel.lt, i Vllage, • 4220 
fl. Kev, • Koilerdum. •> 4200 
E. Cofson, « VHage, 4200 
I'. Krujenveld. •> idem 39S4 
G. J. v. d. Huist. . Rijswijk. 3s-:, 
Ruining » 4800 

Karjter. 30 Aug.: het houwen van eene school voor 
geWOOn leger ouderwijs te Nieuw-Riunen. op het vooraf 
om de Noordervecnpliials uo. 15; ingek. 8 hilj., als: 
L All'riiig. le flasselteriiiovecii. ƒ 13.879. 
II. Ik ink. A—n, * 13.150, 
R. Kngelsinuii, » Stidskailaal, » 18,039. 
F. Vos & \ \ [aiitjetis. .. idem » 12,570. 
J. en A. Pranger. ,. idem » 1̂ .414. 
.1. Linzel, » idem » 12.2UI 
A. Niks * Niéuw-Ruinen, » 12.130.76 
II. Kggeus » idem l 11.491-

Leeuwarden, 31 Aug.: de boplunting langs een ge
deelte van den grooten weg tusschen Sn eek eu Lemmer; 
m-rk ii 2 hilj.. . i l - : 
II. (i. Bekker, te Arnhem, ƒ 3078 
W. Tuennis, i Joure, » 3074 

'••Hage, 30 Aug. bet stichten vau. [«noraniugebouw. 
met HijHehooreti. aau den Rozuideiihnutscheweg te Vllage, 
ouder 'beheer van den uivhitect II. Wesstia Jr.; iug.-k. 
17 bilj.. uls: 
J. vun Lith Jr. en A. P. van Dam. Vllage, ƒ 145.6O0 
A. Stigt.-r, idem. .> 143.000 
W. F. Itiusvel.lt. idem. » 135.030 
W. Stok cn II. A. I.ieiiwens. Rottenlam. » 134,700 
II. E. de Haan, Scheveningen, - 120.000 
W. A. fl. Jansen. Utrecht, • I2s.-.'liu 
II. Wieiili.iv Schiedam, » 126.000 
I). Ke\ . Rotterdam, » 125.500 
f. Alkemade. N-mlwijk, » 124.000 
A. Groenen, lijk, I VM.rM 
V. t M n d m iJ » IWjMO 
p. Vla«iii:ni. Batannn, - ISS.MKI 
J. I'. T.uil I'll II. V. Ik-ifnn 1I,.|«..U»TI1, 's-llaip-, . 1SI.4U8 
Cruiitl .*» Sliotitcii. Amst.'l^illil, - UtyOO 
W. )•• T.vwriv.% •i-llan.'. I 12U.WKI 
J. v. i l . Vlii_ ' fit A. I. Unions iil.-m. - 1IU.IIH7 
('. Mi'ijim, uil • 1I8.W7 
fUmkuj » I2S.600 

Kei I.T.,.,111 . :|0 AtlK.: In-t h.mwvii van 4 stlii,tlli.l.al.-ii 
v.v.r lajji'r oniliTvvijs. niet iH'W.iarscliuol cn onilt'nvij/.i't^-
wonini;. op .1.' ivwls p'iiiiiakt.- lii-ifuiidpiTiii^ aan d« 
KiiiC'llnlH-rtsti-aat; in^cknini'il ' >>ilj., ala: 
II. van Hm-, U' Kotl.-i.lain, ƒ «5.875 
B, van W.'ijt-i'. <> Lektad lam, - :il.s:i:i 
A. Qitabirti * liottcnlam, , «1,500 
('. I'.' n.Ml.lll > Gouda. 'i 'il.'»» 
J. v. d, M M . en /n.. • Kotli'i.lain, » J'.u'.nu 
Ik' «'aal ,-ii Ki-.iaijvanin'|-, . Mn» • ttMH 
.1. da llri-ij, , i,l a 27.HBU 
II. Sli.lwani'il, . iili-m • L'7.280 
A. l l n l I M I B , • iduii, • 25.1180 
Ki-Kimil. 

H.Tgeii-oi»-Zi>»»m, «0 Aug.: liet LÜUWÜII vau MO h w 

n'nlniis nu't Uflenring 'i*-r inali'iialini. umli'r bdMer 
van il.-M arihiti'i't I'. V. van (li'nk; in^ckimii'ii 5 bilj.. aU: 
II. M. Gi'i'rs, t . BMWO-op^oom, /74f . : l 
K. liui ivn. > idom , 7.111 
('. van Lumiiiiwii, - lliilsteren. , 'iO'Jl 
C. lta.tiaaiiM>u, . Ik.r^i'M-op-Zi.HII, - *i'.l2.-l 
II. vau l>iou, ii idi'm . öu5ll 
M I 

Llmm.n , :10 Au^.: In't di.-n van vi'rl.iuwin^ aau ut-
K. K. koik i ' ii t'iri'ii 1.' I.immi'11. nniliT I II ' IUIT van di'n 
Iwuvvini'i'slcr A. ('. Hli'ij.; iup'k. 8 liilj.. als: 
J. Pilliliilll-, t.' I .inini-'i! ƒ 15,180 
V. I i i . . . , i , » Alkmaar, • 13.710 
W. 1'ra.iklcr. » I . I .MI . 1.1.050 
A. M.Nii . . . i Zn., • Man • 1-1.551 
J. Ilondaud, . i.l.-.n I l i 17" 
II. II. Ilrn.lnk, . O M . 11.450 
J. Klaus, » lli'v.'nvijk. . 10.704 
I'. Ilinks. • bodpoort, . I0..150 

, l . i . .s i , i , l , t . :I0 Auj;.: di' li-viuinj,- aan di'yimi'i ' i iti' 
van 8IMMH) a 00.000 KI' . , tnap'n' st.'-'iik'il.'u; ininst.' iu-
s*'lirijv.-i- was Stass,'n-Maii.'s, a fl.W (.'r HH«» Ki l . 

• M a , 111 Aug.: In't 1 «en no i prat-entelegraaf-
kantiNir mi't dili'rt.'liisvviinin^: sli'rhts II'-II liilj-'t niitvUH-
Ri'li, nu't ,-i-si'i Vi'-I»'|i;tlin^ <iin h-'l ,inil,.|-ilak-lii 'i 'lip'ii O' 
.i.n'11 plaats lii'lil.-u I Ui-.-, iniilaats van 10 N'nv.. van .1. 
C. Kvt'is., aldaar. fOor ƒBS80. Ni.'t getuid, /.ijndi' IHIVI-II 
du raming, 

I. .. h l i 'n .n . r i . . ' , :ll Aug.: liet liiiuwi'ii van M n ge-
ini'i'til'.liuis ru diikti'rsvviining; ingi'k. 0 liilj., als: 
II. II. l-i'liliing. U' llMVi'iitur, /' 10.5511 
J. T. Nal.'s. . (li.n-id.io. » 24,021 
I'. t.'i Haar. . Winl.'1-.vvuk, . 14.51»! 
II. Zevenborg, » lai'lit.'nvi,ndi'. - 14.:(72 
J. l 'ol. .. Ili'Vi'ulir. » 14.2IKI 
.1. A. Mi'lisink. " id I 14.2011 
U. Lirliti'ldii'rg, . Wint. 'ISHijk. " 12.075 
J. II. Utara, • (Inu'nloii. » 12.520 
I. II. Si.-I.-Mrr. » l.irlitrnv.»iT.li'. . I2.2U7 

II. rdrrwUk, III Aug.: In't vcigri.ilrii van dt' lirwaar-
scliiml: ingi'k. 0 l.ilj.. als: 

I). vnu Hunching, ƒ 2012.52 
J. II. Ili.uw.'iili.ir-t. ' L's'.iT. 
A. K .».1~'U. • 2801. 
('. di' W.illl. • L ' s ' l . l l 
.1. W. Illurmi'iulal. . 2848. 
J. K.ik, j ; - 7 lu 
Haming I .1000. 

Almk.rk , II Aug.: lu-t aflm-ki'n van urn nud- i-n lirt 
bouwen van i'i'ii iiiruw wi.iuluus. iiudi'r lit'lii't'r vau du 
arcliiri-rlrn Vonk i-n llolw.'rda; ingi'k. 0 liilj.. als: 
.1. A. Brouwer, li- Hardinksveld. ƒ 11480 
I'. dr Kok, • n i l l i l . i l . . . . . . 
W. Nugtsran, . idem • 9000 
II. van DooL . Almki-rk, " 8075 
.1. van Laarhoven, » Ifciams-lonk, 7245 
I II l . i . Nederhemert, . 668» 

. . . . r i l . .11 Aug.: het liouwen van 2 woon- en winkel
huizen, aldaar, onder heheet' van deu l.mwmeester A. t'. 

le II li. ƒ 0620 
idem • 11600 
idem » 818-1 
idem » 7084 

K. Hakker. idem » 711111 
I'. J. Illaauw. i idem • 7770 
I. \Vi|naiid. . idem " 7575 

J. Kus burg " l " i » 6800 
Nuenrn , .11 Aug.: het afbreken eener undo- en weder-

J. van Orueneiidaal. 1..'.duinen. f 21.242. 
II. 1'. W. Lessing, 11 l i . • 21.100. 
.1. .1. van iletli. /wan i-lam. • 20.1122.50 
.1. .1. Vulkenet. Nieuwkoop, -o.loii. 
liebr Ik.legniv idem. i 20.156. 
V. II. Ilakkeling Ni.irden. idem. . 20.280 
M. 1.. v. .1. Laar. H .1: . 211.2.10. 
'1'. W. Kei/er. idem 20.150 
l i . ï . d. Ilerg. idem . llfttt 
A. Langejan. Kraliugen. 
A. (lijsl.'t-U, Hotterdaui. 

I'.i.r.n. A. Langejan. Kraliugen. 
A. (lijsl.'t-U, Hotterdaui. . 10.410. 

Illeijs: ingekomen 8 Inlj., al-: 
•', T. van der Lijn. 

Woeatenbur 
II. Volli-w 

er de Klenie-I loiiunel: 

te Niienen, ƒ 1205. 
. Helmond, . 1280. 
.• NueiH'lt, » 1200. 
.. Tengeln'. " 1220. 
.1 /iKgehluliten. " 1105. 
. nl " l i l " . . 
. Oeldrop, ' 1110.112 
> i n . 1120. 
. Ik.k-.lel, • l l l l . U 
. Tongelre, , 004. 

opbouwen 
bunk. Ill lolj.. als: 
SI. Koc-sens. 
W. (ii-...t, 
SI. lle Viè.-s. 
I". vun IVp|iel, 
('. van Kiigeland, 
I'. A. Vollenberg, 
.1. ('leiiieuls. 
A. van tiale, 
ti. 1'aijiuans. 
SV. van der Wiel, 
gegund. 

K . k . l . . . 1 Sept.: bet bouwen van eene school en on-
dei wij/eivivooing aan den tweeden KeksI'H-rulond: ingek. 
I.1 bilj.. als: 
Ilk. Emm, Xieiiw-lluinen. / 15,000 
II. Kggeus. Valthennond, . 14.771 
K. Vos. Ni.-uw-ltiiineti. . l:i.5(in 
1'. I.uitjens en I'. V.rc Shi.lskaiiaal, • 13.450 
II. SV . -- .I- . Assen, . 13,261 
J. SVi >. id I 13.21» 
II. Ilemiink. idem > 12.1)00 
II. de Vries. idem . 12.085 
.1. Wiotsoma. Stadskanaal. . 12.0110 
,1. S. Sijteuia, Valtheriooiul. » 12.05:1 
E, Kliphuis. Sta.ls-Slu-selkanaal, . 12,740 
.1 Linzel. Stadskanaal, » 10.971 
I'. van den Berg, idem » 10,700 
gegund. 

'.-II...', I Sept.: het hentellen der buitengewone 
winter- en storiiisihade aau hel afgegraven gedeelte van 
den Slilligscbetl dam ontstaan: ingek. 5 biljetten, als: 
J. vau den llungeii. te Nijmegen. ƒ .1175 
l i . A. van den Heigh. . I'a' il » 2949 
W. Arutz, > Slilligeu. > 2880 
.1. II. van Hezewijk. . Lobith. . 2777 
... II. t'npi.'rs. . Slilligeu, . 274.1 

H o l . o o r d . 1 Sept.: het maken van 4ronilKistinestbak-
keu met overdekking, bestrating en piiinbaau, V.HII- het 
asch- eu viiilnisveld tc Ikdswaiil: iugek. 6 hilj.. als: 
P. Hamburg, Ikdswanl. • 9770 
II. II. v. d. Valk. K tard. • 9700 
(1. II. Brouwer. Kraneker, i 9297 
SV. Ik ia. en K. Haged..ni. Hal liiig.'n. . 871» 
J. ISost.irhaau. Ik.lsward. » 8400 
F. II. Kivnsti-a. idem, • 7943 
gegund. 

2o. de woning met iijtuigl..i.l- e. a. als voren: ingek. 
11 hilj.. als: 
R. S. SVratra, Kimswenl. ƒ 4483 
VV. Ilinneina en K. Ilag.tlooru, Harlingeu, . 4400 
J. Ikisteihaan. Ik.lsward, 4X» 
II. II. r. i l . Valk. Kuhaanl. • 4300 
I. Hamburg. Ikdsward, • 42110 
F. II. F.vnslru. idem, • 4173 
II. Koulisli-u. M Isi'iul, ' 4105 
II. I.aiumertsma. idem, . 4067 
S. S. v. d. SVeij eu llammerlsuia. idem. • 3055 
(I. II. Brouwer, Praneker, 3829 
II. Vcltinun, Ikilswaril, » 3680 
gi'g I-

W r l n . 2 Sept.: de levering aan de artillerie-stapel- en 
construe! iemagazijnen : 

lo. lOO.OtHI KG. gietijzer van het merk Gnrtslierry no. 
1: minste iusehr. waren W. lieven en Zn-, te Rotterdam, 
a ƒ4.16 ' per 100 KO. 

2o. 25.0IHI K i l . idem van het merk lllaenavon no. 1; 
minste iusehr. waren R. S, Slokvis en Zn., te Rotterdam, 
il ƒ 7 . 0 2 " por 100 Ktl. 

Sn. 2000 Kt l . lood .iti staven: minste inschr. waren ('. 
Ilalgueri i Zn., te Rotterdam, a f 1.1.98 per 100 Ki l . 

Mud .» .n ie r . 2 Sept.: de heiluuib-eiiug en gemetselde 
fundamenten vi.tr deu houw der nieuwe kerk met toren 
en pastorie, aldaar, onder behoor van deu architect K. .1. 
Slargrv: ingek. 29 hilj.. uls: 
J. llV.igstiatei II. SV. Vis-ers. Rotterdam. / 25.-88. 
SS'ed. l i . Cuuiesi ou Co., idem, . 25.370. 
A. A. van Dommelen. I'tieehl. . 24.999. 
SV. Tiolens, idom. I 24.990. 
Oehr. Van S.'h«de\vijk. & I 24.990. 
I'. Vei l.ruggen. Wadiliuksveen. . 2.1,7117. 
J. N . van Wijngaarden. Ouilewater, 23.175. 
X. Konings, Gouda. I 2.1.040. 
SV. l i . I'. Ihlkes. Roltenlain. . 2.1.000. 
Ik- Jongh en Co.. Ouilewater. , 22.985. 
I'. Heiigs Jz.. Zanil|««irt. " 22.9110. 
J. I'ool, Aiiistenlain, 22.331. 
E. v. d. SVeiier, l.eidsehen.lain. • 22..100. 
N . G. Xederhoixt. Gouda. 21.840. 
II, Stelwagen. Rotterdam, > 21,642. 
tl . J. Toornvliet, Gouda, I 21,543. 
J. J. Kooijiiiaus. Ikirdn-cht, l 21.490. 
J. I1. Cornelissen, Ainslerdaul, . 21,375. 

Vervoly; iler Iteriflilcii en McilfilHiiüzen. 
B U I T E N I, A N I). 

— Ü In de zitting .Ier Araiièmie tin Sciences 
van den 1 üdeu Augustus j | , Heelt men zich weder 
biviggehoudeii met het vraagstuk , rechtstreeks van 
de lonnevrairole partij te trekken iu bet belang der 
nijverheid. Het gemiddelde der jiroeveti, door den 
beer Mouchot genomen in bel zuiden van Alger ië , 
gedurende den zomer van 1x77 . vergeleken met bet 
gemiddelde der uetinumelrische nielingen (metingen 
van d.' uil-I lalitii- i vun den beei Violle in ln'l/el|.|e 
land en o|i liet/ejl'le tijdstip, scheen de onmogelijk
heid uan te duiden, meer dan *dl teu honderd der 
vau de /ou afkomstige warmte nuttig aan te wenden. 
De h«er Aliel Pifre is er echter in geslaagd de nut
tige werking der toestellen aanmerkelijk te vermeer
deren, huur vereenvoudiging van de samenstelling 
doet bij hun tachtig len honderd opbrengen, eu ten
gevolge daarvan .naakt hij ze zelfs bruikbaar voor 
tie ijeii'irafisrhc breedte rat, Varijs. [)e/e toeneming 
van Ojibiengsl ligt aau twee oorzaken: l e . aan de 
verandering van den mini van deu reitlector ; 2e. aan 
de verandering van den vorm des ketels. He weer
kaatsende op|iervlakte, tloor den heer Mouchot aan
genomen, was die van een utgekimtleii kegel met 
rechte beschrijvende lijn , ..tnlei een hoek \ . iu 
met de as. De nieuwe reflector daarentegen wor.lt 
gevormd uit drie afgeknotte kegels waarvan de lie-
scbrijrende lijnen onderling evenwijdig zijn. I>e he-
schrijveilde lijn van hel toestel i> .lus eene geknikte 
lijn. Het brandpunt <f de baard is alzoo saumge-
trokkeu over een v.i-l geringere lengte, eu deze in-
riebting stelt instant de hoogte van tien ketel met 
de belli te verminderen, wat eveneens bet verlies 
door uitstraling naar builen tol de In li i her leid l . 

De I r Pifre heef) in bel t'.miscrratoire des Arts 
ct Métiers een toestel geplaatst , dal aan de zou 
eene nuttige o|»eniiig van 0.SS M ' J . aanbiedt. Zijn 
ketel bevat vijftig liter water. Als de lucht helder 
is, wordt de kokuig in minder dan veertig minuten 
verkregen, en de drukking neemt alle 7 of S minuten 
met één dampkring toe. liet stoomtuig vormt één 
lichaam inet het toestel en het is zou geplaatst . 
dat de arbre dc cuuche een vaste richting behoudt, 
ofschoon het deelneemt aan de beweging van het 
geheel, dat den schijnbaren loop tier zou om tie 
aarde volgt. Moge onze Itegeering, ondanks hare 
zorg voor de koflic, eenige ..ogenblikken vinden om 
haar aam lacht te wijden aau .Mouchol's uitvinding, 
temeer omdat zij mi ook toepasselijk is op onze 
breedte! Deze laatste bedenking zal kracht bijzetten. 

— ij De beer De Lessejis schrijft iu een memorie 
omtrent tie wetenscliapjjelijke verovering van Afr ika : 
"Wa! het noordelijk gedeelte betreft, weel g i j , dat 
het gouvernement der Republiek zich ijverig Itezig-
liou.lt mei de middelen in gereedheid te brengen om 
Algeru' iu gemeenschap te stellen mei Senegal en 
Soedan. 

Verscheidene li-den der Academie van Wetenschap
pen zijn door den Minister van Openbare werken be-
noemd geworden .mi deel uit le maken van de Com
missie, die haai' gevoelen over dit belangrijk vraag
stuk muct uitbrengen. Mijn meeniug is geweest, 
i**n aanvang te maken, buiten ons tegenwoordig ge
bied , met bet zoover mogelijk aanleggen van tele
grafische lijnen, die achtereenvolgens dienen moeten 
als jatons voor het leggen van tie s|ioorstaveti. Men 
zal slechts de Amerikanen behoeven na te volgen iu 
hetgeen zij gedaan hebben tusschen Nieuw-Vork en 
San-Francisco, de Kngelschen tusschen het zuiden 
en het noorden van Australië over 700 licues, tie 
Russen in Azie - werkzaamheden die deu IHJIIW van 
SJJOOI wegen lieblu-ii voorafgegaan. I>eze meeniug heeft 
den bijval der andere commissieleden verworven. De 
telegraafdraden zullen ill Afrika werkelijke geleiders 

der IK -se having worden.*' 
Onze Itegeering, die nooit vóórgaa t , volgeb.v. op 

Sumatra tie vier genoemde mogend heden na. 
B I N N E N L A N D . 

'S-Bosch. |)e Gemeenteraad heeft liesloten tot 
den verkoop van 124 perceelen bouwgrond aan den 
Zuidoost-wal tiissehen de |»etroleuiiiloods en tie lxiven-
sluis No. 0 der Zuid-Willeuisvaart. Ken voorstel 
van een der leden, om dat gedeelte wal niet te 
verknopen, maar bet lot stads wandel plaats in te 
richten, wenl verworpen. 

Breda. Door den beer E . F . J . P. Neomagus 
alhier is concessie gevraagd voor- den aanleg van een 
stoomtramweg van Eindhoven naar Turnhout, loopende 
door de gemeenten Eindhoven, Gestel, Veldhoven, 
Eersel, Duinel, Itladel eu Reusel tot de Belgische 
grenzen. 

— Aan deu tramweg van Breda naar Oosterhout 
wonll druk gearbeid; men hoopt tlat de rails tegen 
het einde van September gelegd zullen zijn en de 
dienst geopend zal worden. 

— Tot directeur der gemeente gasfabriek alhier 
is benoemd Dr. J . J . Neurdeiiberg, ins|iecteur der 
gemeente-gasfabriek te Leitien. 

U t r e c h t . Hij het comité voor de oprichting 
van eeu standbeeld van graafian van Nassau, alhier, 
zijn zes ontwerpen ingekomen van eeu standbeeld 
met v.M-lsttik, die /oo s|medig mogelijk aan het oor
deel der jury van vijf deskundigen zullen onderworpen 
en daarna voor hel publiek tentoongesteld worden. 

Volgens art. 7 der dienaangaande vastgestelde 
Wpaliugen ontvangt de inzender van bet ontwerp, 
duur de jury der bekroning waardig gekeurd, een 
prijs van ƒ 5 0 0 en zal een premie van ƒ 2 5 0 toege
wezen worden aan den inzender van bet ontwerp, 
door haar een tweede ondei-seheiiling waardig ge
keurd. 

De ingezonden ontweren hebben tot motto: 
1. Wel het wik, dat zijn helden eert; i. fiat 
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D E O P M E R K E R — Zateldag 4 September 1880. 

Lux; 3. VatU-rlnnd en Oranje; 4. Trouw eti 
stundvustig; 5. Een dracht maakt macht; 6. Unie. 

Volgens art. 10 iler bepeJingen za l , ingeval tot 
du uitvoering overgegaan kan worden, hij daartoe 
in di- eerste plaats in aanmerking komen. wiens 
ontwerp bekroond is. 

Haarlem. De narren J . W . F. Levelt, te 
Rotterdam, F . A R . Sch w iep, te Amsterdam en D. 
de Leeuw, te Heemstede, hebben van den tiemeen-
teniad de prioriteit verzocht voor concessie voor den 
aanleg en de exploitatie van een stoomtramweg voor 
passagiers en goederen naar Zand voort. 

Doetinchem. Ite Itaad besloot, in zijne ver
gadering van j l . Maandag, aan de GelderscheStoom-
traiiiweginaatschaipij het recht te verlcenen tot het 
leggen van rails en verdere exploitatie van den 
stoomtram over de straatwegen door deze gemeente. 
Men beeft het plan, de lijn Doetinchem—Dieren 
via Doesburg totstand te brengen. 

Sneek. In de laatste vergadering van den Ge
meenteraad alhier is o. a. mededeeling gedaan van 
de som, door het Kijk aangeboden VOOT de onteige
ning van grimden, aan deze gemeente behoorende, 
noodig voor den aanleg van den spoorweg Staveren— 
Sneek—Leeuwarden, en wel ten bedrage van min i 
ƒ 1 5 , 0 0 0 . 

Heerenveen. In de alhier gehouden bijeen
komst van burgemeester en wethouders der drie be
trokken gemeenten is overeengekomen, dat Schol e i 
land 33 pet. o t ' / . i l , 0 0 0 , Ooststellingwerf 40 pet. 
o f / . i 4 , 0 0 0 en Weststellingwerl 22 pet. o f / 2 9 . 7 0 0 
/al bijdragen voor de subsidie vau de kanalisatie der 
rivier de Tjonger. 

O u d e P e k e l a Wanneer de beer Oudschans 
Dentz, tc Leeuwarden voldoenden wiuirborg kan 
aanwijzen, om binnen eeu niet te lang gestelden 
termijn de zaak tot uitvoering te brengen, is de 
Gemeenteraad genegen hem de gevraagde concessie 
voor een tramweg te verleunen, behoudens eeuige 
nadeie bepalingen. 

U I T R E K K I N G E N . 
Amsterdam. De naandoose vennootschap i V e r -

kooplokaal Frascati" keert over de 0 maanden, dat 
het gebouw in exploitatie i s , een dividend uit van 
I V , 

Wageningen. De Wageningsche Gasverlichting-
inaatsehappij keert dit jaai 0 pet. als dividend uit. 

I N G E Z O N D E N . 

Met het oog op de verkiezingen tot leden van 
het Hoofdbestuur der Maatschappij tut bevordering 
der Bouwkunst dient vooral overwogen te worden 
welke personen — iu algemeenen zin — het meest 
du belangen der Msatschsooij zouden kunnen bevor
deren. 

Van dat Standpunt uitgaande moet er niet alleen 
gelet worden op intelligentie, maar ook — cn vooral — 
welke personen den meesten tijd zouden kunnen be
schikbaar stellen voor het waarnemen eener betrek
king , die tijdroovend is en zuiver int liefde en be
langstelling voor bet vak moet worden vervuld. 

Aan dit laatste is dan natuurlijk verbonden , dat 
men niet die personen kiest, die reeds een belang
rijke plaats ten bate der Maatschappij innemen en 
waaronder bijvoorbeeld reeds dadelijk zijn te rang
schikken de presidenten en secietarissen der Afdee
lingen. Men kan onmogelijk verlengen, dat dergelijke 
personen nog uwer tijd veil zouden kunnen hebben 
dun reeds door hun aan de algemeene belangen 
onzer Maatschappij wordt gewijd. 

Met bet oog op de nieuwe wet , die een vijftal 
leden vau het Hestuur in Amsterdam woonachtig 
stelt en het overig viertal daarbuiten vvenseht, en 
lettende op bet beginsel hierboven ontwikkeld, geven 
we in overweging het Hestuur aldus samen te stellen: 

('. MrusKKS 1 
T. S A N D E R S l 
P. J . l i . C U Y P E R S J uil Amsterdam 
i. K. D E KllüIJtF 
I. GOsSCHALK 

en 
A . W . V A N D A M , Rotterdam. 
I'llOF. E . GOGBL, Delft. 
J . F . M E T Z E L A A U , Haag. 
F. J . NlEUWEMiUls, Utrecht. 

Mijnheer de Redacteur! 
Gelieve de goedheid tc hebben als onze meonin» 

te o|ienbaren, dat het ingezonden stuk van B L , voor-
komende iu De Opmerker vau '28 Augustus en de 
in dal/elfde nommer geplaatste advertentie van Can
dida ten voor een nieuw Hestuur der Maatschappij 
tot bevordering der Bouwkunst met elkaar in strijd zijn. 
M . zegt toch zeer terecht «dat er geen sprake mag 
zijn van richting, en het allerminst in het Bestuur 
van eene Vereeniging van kmurtvoottbrengen die 
zich ten doel stelt de bouwkunst bevorderlijk te 
zijn.' ' l n du opgeuielde advertentie worden evenwel 
du heeren Muijsken en De Kruijff, beiden toch 
erkende voorstanders der tegenwoordige rijksbouw-
richting, opnieuw aanbevolen, eu wanneer wij a l 
leen wijzen op het feit, dal de Bouwkundige 
Bijdragen te veel afbeeldingen en beschrijvingen 
beva'ten, waaraan te weinig kunstwaarde is toe te 
kennen, vragen wij zeker niet zonder grond, of thans 
de tijd eindelijk niet gekomen is , dat men althans 
iu het Hestuur van de Maatschappij tot bevoitlering 
der Houwkunst eens voorgoed breke met de tegen
woordige rijksiichting, diecischt, beveelt en opdringt 
altijd en altijd op bet aanbeeld onzer voorouden te 
blijven kloppen, — een beginsel dat bovendien, helaas, 

door de eerste Nederlandsche bladen, op wat manier 
dan ook, voor •waarheid" moet worden asnbevolen. 
Zou het niet op den weg liggen der Maatschappij 
tot bevordering der Houwkunst om, wanneergebrek 
aan stof zulks meebrengt, tegenwoordig onderhanden 
zijnde builenlaiidsche bouwwerken in de Ilijdragen 
op te nemen, waaruit men toch ook wat zal kun
nen lieren? 

Alle bouwkundigen, onverschillig van welke rich

ting (?), mogen voorts in het ojienbanr leven, aan 
gastmalen en bij andere gelegenheden als vrienden 
en broeders omgaan, wanneer 't he' zuivere, on
ver va Inch te terrein der kunst geldt, dienc uien afdoend 
te zeggen wat men meent, en wil en moeten zi j ,die 
werkelijk renaissance bouwen, zich niet laten wijs
maken door de voorstanders der middeleeuwen dat 
dezu ook zoo doen. Met het oog op een en ander, 
meencn wij zoo vrij tc mogen zijn, het volgend 
negental voor de candidatuur aan te bevelen: 

De heeren: J . H . I . K M M A N , Amsterdam. 
G. B . S A I . M , B 
P. J . L A A R M A N , » 
J . K A I . H , o 
IJ. B U V O E T S , » 
J . F . M E T Z E L A A R , 'x Ilage. 
A . W . T A N D A M , Botterdam. 
T . HOM K I N , Leeuwarden. 
C. V E R M E I L S , Utrecht. 

A + B 

Advertentiën, 

Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst. 

Bij de aanstaande verkiezing op 10 Sept. e.k., 
van Bestuurders der Maatschappij >die buiten Amster
dam wonen, bevelen eenige leden ook bijzonder aan 

J . W . S C H A A P , 
( iemeeiit«'-Architt 'ct te Leitlen. 

De Heer SCHAAP is , door zijne veelomvattende 
bouwkundige kennis eu de vele door hum uitgevoerde 
buiangrijke werken, genoeg bekend, dan dat ver
dere aanbeveling hier noodig zou zijn 

Aanbesteding. 
Op Woensdag den 15 September 1880 , des na

middags te 2 uren, zullen Commissarissen der So
ciëteit Amicitia te Leiden aanbesteden: 

Het omoveeren van twee heerenhui
zen en het maken van een » Socië
teitsgebouw." 

De plannen en het bestek liggen van Donderdag 
den 2den Scpteinlier ter inzage eu overname in het 
jicrceel aan de Breéstraat uo. 78. 

De aanwijzing zal plaats hebben op Maandag den 
13den September 1880 , des voormiddags te elf uur. 

Verdere inlichtingen te bekomen bij 
W . F . V A N DEIt HEIJDEN 

Hooigracht 5. 

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 van 's-Hcr-

togenhosch, zullen op Vrijdag 10 September 
1880, voormiddag 10 ure, ten Itaudhuize aldaar, 
bij enkele inschrijving 

a a n b e s t e d e n : 
lo het doen van herstelüngs- en ver-

nieuwingswerken aan het gemeente
huis en aan den Kapeltoren en aulks 
in twee perceelen. (Raming van 
beide perceelen ƒ1370 .—) 

2o het maken van eenige riolen en 
zinkputten tot verbetering van de 
afwatering der straten (Raming 
/•940-) 

De bestekken liggen ter lezing op het Kuadhuis 
te 's-Hertogenbosch en zijn te verkrijgen bij deu 
Gemeen te-Architect aldaar. 

De aanwijzing zal plaats hebben op Dinsdag 7 
September voorm. 8 ure, tc beginnen aan het 
Gemeentehuis en voorm. 11 ure voor de riolen. 

De inschrijvingsbiljetten moeten t-óór '2 ure nnm. 
van den dag , dien der aanbesteding voorafgaande, 
in de ten Raadhuize daartoe gestelde bus gestoken zijn. 

Inlichtingen zijn le verkrijgen bij den Gemeente-
Architect J . M . N A B B E te 's-Hertogenbosch. 

's-llertogenbosch, 1 September 1880. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

F. J . P O M P E , L.B. 
J . N . G . S A S S E N , Secretaris. 

Openbare Aanbesteding. 
B D R O E H E E 8 T E R n WETHOUDERS der i,e. 

meenie AMSTERDAM zuil™ op Maandag 13 
September 1880, Ie 12 uren des middag!, op het 
Raadhui, iu hot openbaar eu bij enkele Lnchniring 
doen AANBESTEDEN 

Het maken van een OEBOUW voor 
de ZOoTOMIE. op de Lijnbaans
gracht tegenover den Tuin van het 
Koninklijk Zoölogisch Genootschap 
sNatura Artis Magistra." 

Ile voorwaarden deser Aanbesteding met teekening 
zijn uitsluitend te verkrijgen ter Drukkerij dar ü e -
meente tegen betaling van /"i.50. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden ten 
Kantore van den Stad**Architect o|i het Raadhuis, 
Kamer N*. 1 0 1 , des ochtends van 10—12 uren. 

Burijcmeeslcr en 'Wethouder» voorn., 
Amsterdam, U E H U S M A , Wethouder. 

30 Aug. 1880. De Secretaris 
L E J O L L E , l.-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 dor gemeente AIIMIEM, zal 

Donderdag 10 September 1880 , 's namiddags I uur, 
in het openhaar ton GemMntehuiu aanbesteden-

Het op nieuw V E R H A R D E N van een 
gedeelte van den Eusebius-Buiten-
singel. 

Aanwijzing Donderdag 0 September u. s., 's voorm. 
10 uur. Bureau Publieke Werken. 

Bestekken tegen betaling ter Secretarie verkrijgbaar. 

O P E N B A R E 

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 VAN ROT

TERDAM zijn voornemens op Vrijdag den 10 
September 1880, des namiddags ten 1 ure, ten 
Raadhuize aldaar aan te besteden: 

Het maken van den Onderbouw eener 
Zeevischmarkt met bijbehoorende 
werken. 

Alles nader omschreven in het bestek cn de voor
waarden met de teekeningen die, op de gewone 
dagen cn uren, ter lezing liggen op de Plaatselijke 
Secretarie en het Stads Timmerhuis te Botterdam, 
en ook VOOT den prijs van / I . — verkrijgbaar zijn 
bij Wed. 1». V A N V V A E S B E R G E en Z O O N , Roek-
dnikkei> in den Houttuin , n". 73. 

Nadere inlichtingen zijn te liekomen aan gemeld 
Timmerhuis. De aanwijzing in loco zal pluats hebben 
op Dingsdag den 7 September 18HO, des voormid
dags ten 11 ure. 

Aanbesteding. 
Op Dingsdag 7 September 1880 , des morgens ten 

11 ure, zal in het Hotel da Puauw te Arnhem, 
voor rekening van den lieer A . J M O L L M A N N 
worden aanbesteed: 

Het afbreken van een huis in de Korte 
Hoogstraat, en weder opbouwen daar 
ter plaatse van een kantoor enz. 

Teekeningen en Bestek liggen in Iwvengenoemd 
Hotel ter inzage. Nadere inlichtingen geeft de A r 
chitect .1. W . BOERBOOMS. 

H. & J. SÜYVËRT 
Fabriek vao Stoomketels en Werktuigen, 

de Hollandtche Tuin, 
Bikkerstraat 20 en 22, te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S van allo tekende typen 
cn reparation aan Instaande K E T E L S wonlen in 
den korkt inogelijken tijd geleverd en uitgevoerd. 

GAS-ZÜIVi^iNG~ 
door het gebruik van ijzer-oxvde, geleverd door de 
Gas Purification and Chemical C°. Limited London. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en Oost-Indië 

W. Hoven en Zoon, Rotterdam, 
bij wien bijzonderheden en prijsopgaven verkrijg
baar zijn. 

Mo/alk 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 U R R I -
D O R S , W A R A N D A ' S , enz., alsmede B E K L E E D I N d 
van M U R E N , T E G E L S voor B L O E M B A K K E N en 
P A N E E L W E R K enz. 

Uitsluitend Agentschap van Maw * I " . 
voor Nederland en deszelfs Koloniën 

O. .T. OOR, 
F i r m a A X T . U K W I L D , 

Seheevuiakershaven A'". Oil on Jaffeystraat N". 50. 

R O T T E R D A M . 

110 C 

van 5 tot 500 lichten 
20—30 •/, besparing. 

Prosjiectussci) gratis eu franco. 

A G E N T E N G E V R A A G D . 
C l i a r l e t , G . .1. P i e t r r t t e n , 

Vertegenwoordiger voor Nederland. 
AMSTkIWtM, Grimbunjwal 7. 

B. HOLSBOEli, te Arnhem. 
I * « w . Z i l v e r e n M e d a i l l e v o o r W a t e r -

\\t\n-1 IIN t m men t en. 
1*7» . Hoogrnte ondemrhel i l l i ia ; voor W o -

terpsiM- en Hoekuiee t - lnnt ru inenten . 
Voorts: E Q U E R R E S , B A K E N S , M E E T K E T T I N -

G E N , P A S S E I t D O O Z E N , enz. enz. 

P 
>i< >Ẑ V. IICI*-

A R K E T V L O E R E N 
e n v e r g l a a s d e g e f i g u r e e r d e T e 

g e l s , v o o r M u r e n e n D e c o r a t i e . 
D E I . I N T & C " . , Haringvliet 7, llottcrdam. 

VAN RIETSCHOTEN & I K I U W E M i 
Wijnstraat Rotterdam. 

K O B E Y &. C O M P ' 8 V E R T I C A L E STOOM
MACHINES met of zonder S T O O M K E T E L , 
steeds voorradig. 

Wij gaiuiideeren deze, als zijnde de beste in hunne 
soort, tegen concurreerende prijzen. 
Geïllustreerde prijscourant wordt op aanvraag 

toegezonden. 

LOUIS GOFFIN & <?T 
R U E D A R T O I H I 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 t l l l O E V E N . 

Deze Machines zyn in activiteit te be 
zichtigen op de T e n t o o n s t e l l i n g 

te Brusse l . 

Boulct Frcres, Lacro ix &, C", 
Machine-Fabrikanten 

28 rue des Ecluses St.-Martin 
P A K I J S . 

Volledige inrichtingen van Fabrieken voor alle 
•eerten vun pereeUn en aardewerk. Heer dan 
duitend dezer machines zijn zoowel in Frankrijk 
als in het Riiitcidund in werking. 

II* grllluslrrrrde Catalogs wordt op franro 
aanvrasi' franro lofgrconilrii. 

A I g g - e m c o i i D e p o t 

nn 
GEKLEURDE VLOERTEGELS 

S N i m X . TE rÈ£\IES, FHllRIJK. 
ZILVEREN MEDAILLE 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 P A R U S . 
Teekeningen en Prijscourant zijn Ic bevragen bij 

J. J. S A N D , Wijnhaven 70 llalterdam, alwnurook 
verkrijgbaar: Verschillende soorten van goedkoope 
T E G E L S en T R O T T 0 1 R S T E E N E N [genre 
Sarrcgiicinines). 

FABRIEK DE H O L Ü M S C H E IJSSEL 
J i J Ë J O I G I I & € ° . 

Clviel-lngenieurs te Oudewater, 
leveren en vervaardigen in don kortst mogelijken tijd alle soorten van « t o o m b a e - a - e r m o l e a e in hout of 
yzerconstructio, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte cm opbrengst v u u V i O l„t "00U M» .,' 
werkdag, en vorder 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 o o m o b i e l . n , H e i m a c h i n e , 
• t e e n - cn 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 - cn B r u g c o n . t r u c t l e 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 Lw. L o n d o n . 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

VAL DB TRAVERS, 
geeft berigt dat d w haar tot eenige A (I E N T E N voor den 

verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 
F O L K E R S «V t>. 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 wonlen verstrekt cn orders «oor geheel Neder
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aun de Fabriek, llcltweg N " . 3 , te Amsterdam. 

De Directeur W. P. WALSH. 

Gedrukt bij O. W. van der Wiel & C". te Arnhem. 

Vijftiende Jaargang. N". 37. Zaterdag 11 September 1880. 

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 . 
Het Weekblad verschijnt des Zaterdags. 

Het abonnement beilronjrt voor het binnenland / L M per 3 maanden of 
wel by vournitbctiiliiiir zn gulden per jaar. Afzonderlijke nomincrn hij voor-
• l l lwMI lBf II cent. 

A l l e stukken en advertentièn te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentiën uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Advertentiën van 1—5 regeU ƒ 1 — , daarboven 20 ecut voor eiken regel 
plaatsruimte cn 10 cent voor ccn bewijsnummer. Advertentièn Voor het bui
tenland L'.'I cent per regel. 

JnT" Bij dit nommer worden twee platen 
verzonden. 

B E S C H R I J V I N G V A N D E N H E C T I F I C A T E U U 
V O O R S P O O R T R E I N E N . 

(Zie de mededeelingen in dit blad, jaargang 
1871), ii"». 2 2 , 2 4 , ' i c , 2 8 , I en .17.) 

(Met twee pinten.) 
Pe Reetiflentenr, welke zeer eenvoudig van con-

strnctie en daardoor niet kostbaar is , bestaat uit ; 
een zoogenaamd Stuurhecn-tocslc.l, tusschen het 

sjrOor voor den wissel, en 
een Roertoestel aan de locomotief; beide toestellen 

staan met elkander iu het nauwste verband. 
St uurbeen-toestel (lig. 1—8). Dit toestel liestaat ui t : 

2 stiiiirbccnen / I , A' (fig. 1j, die aau hun staart-
einde, waar zij door ruggen versterkt zijn, om spillen 
a in draaikiissens ll, welke van sluitstukken b zijn 
voorzien, kunnen draaien. Deze boenen zijn onder
ling verbonden door .1 of meer koi)|n«|stangen a, 
waardoor z i j , samen als 2 armen, tusschen het 
s|»oor hocn-en-wcer kunnen wonlen liewogen; beide 
bccnen deelen daardoor de bewegingen aan elkander 
mede. De beenen zijn aan hun andere einde voor
zien van schoenen a", die tegen de binnenzijden der 
wisseltongen bij de punten sluiten, en daardoor bij 
hunne heen-en-weer gaande schuiving, de wissel
tongen rechts en links kunnen bewogen, zooals door 
den bestaaiideu wissel-hefboom geschiedt Deze schoe
nen zijn voorzien van groeven a' om de wïol-flenzen 
eu de bestaande kup|ielstang der tongen te kunnen 
doorlaten. Opdat de stnurbeenen niet kunnen oj>-
Bchten , is de kopiielsiang bij de schoenen tot dóór 
de rails verlengd, op gelijke wijze nis dit met dc 
kopjielstang bij de punten der wisseltongen plaats 
vindt. 

(Vei mits het vervaardigen van deze stuurbccnen 
met schoenen wellicht eenig bezwaar zou kunnen 
behhen, zoo zouden desa beunen evengoed recht
streeks kunnun werken op dc kopi>elstangcn van den 
wissel, wanneer dene stangen van nokken en sleuven 
worden voorzien.) 

De stiiuibeeiieu rusten en schuiven op schuifkus-
sens C , op gelijke wijze geplaatst als bij de liestaande 
wissels, welke met sch roef hou ten c op grondplaten 
D ziju bevestigd. De draaikiissens B ziju op derge
lijke wijze met zware bouten </, die tevens dienen 
om de sluitstukken b te bevestigen , op eeu grond-
plaat vastgeschroefd. 

Deze grondplaten liggen haaks op de as van het 
spoor en zijn op de dwarsliggers met haakboiiten 
bevestigd; zij zijn voorzien van klemstukken d' om 
de rails op die platen te bevestigen. Door de platen 
met vastgesi-liroeide klemstukken en draai-en schuif-
kussons, wordt het st uurbeen-toestel met het sjioor, 
als met deu wissel, ouderling onwrikbaar vereenigd. 

Boertoestel (fig. 9 — t l ) . Dit toestel bestaat u i t : 
2 beweegbare roerblokken E, E (lig. Oen 10) en 

2 vaste sluitblokken f', F', welke onderling op een 
as (» zijn bevestigd. Zij kunnen aan de vóórzijde 
van de locomotief onder de cilinders, op ongeveer 1 
M . afstand, naar gelang der constructie van de loco
motief , vóór de as der voorwielen worden aangebnicht. 
De as van die blokken rust iu 2 dubbele balansen 
ƒ/ , welke nan de lengte-balken van bet raam der 
locomotief zijn lievestigd, un waarin schuifstukken / 
kunnen bewegen. In die schuifstukken is de as G 
onbeweeglijk, nis de sluitblokken np die as, niet 
spieën g bevestigd. Op genoemde schuifstukken zijn 
wrong voeren h, welke aan bare bovenzijde tegen 
genoemde lengte-balken steunen en die de as met 
genoemde blokken in zijn vasten stand houden. De 
4 blokken met de ns worden door 2 stel sch roeven t' 
(fig. 10) onder de schuifstukken in de bnlansen, op 
bepaalde hoogte boven hel spoor gehouden. 

Om de roerblokken E, Ê' door den machinist of 
afzonderlijken stuurman te doen bewegen, bevindt zich 
terzijde van de standplaats van den machinist, of 
van de plaats bestemd vooreen stuurman, een stuur
stoel ƒ (lig. 11) , voorzien van 2 hef hoornen A'.A." met 
handvatten k en sluitstiftcn k' met veeren k' of 
k„ Deze hefbooiuen, door den vloer van bovenge
noemde standplaats gaande, hebben onder dien vloer 
een gemeenscha ppelijk draaipunt op een a s t , welke 
in 2 platen I , die met schroef bouten / ' bevestigd 
zi jn, beweegbaar is. 

Voor het overbrengen der bewegingen van de hef-
boomen DUT de roerblokken werkt de eene hcflioom 
A' rechtstreeks op een stang M en de andere K', door 
laaLstgenoemdo as (L), met 2 vaste krukken / 
daaraan, op een tweede stang Af. Beide genoemde 
stangen, loopende in geleiders m , deelen de bewe
ging der hel booinen mede aan 1 tuimelaar cn 2 
krukken IV, iV op een tusschen-as »i, welke in de 
koppelstukken n ' is bevestigd. 

Dc tuimelaar iV en 1 der krukken ÏV zijn weder 
verbonden door 2 korte stangen 0,0' (lig. 9) met 
de scharnieren e der roerblokken E,E aan welko 
de machinist of stuurman de noodige standen kan 
geven. 

De voornaamste deelen zijn: van het stuurbeen-

toestel de stuurliecnen, cn van het rocr-toestcl do 
roer- en sluitblokken (fig. 12). 

Stuuróeencn. Deze beenen zijn getrokken stalen 
spoorstaven, naar vorm ongeveer als dc Brunei- of 
wel gevvyzigde holle mi l , lang 7 n 8 fcf. of langer, 
VOOrsien vau een [dat, eenigszins afgerend sehuit'vlak 
a' v. Zij komen met hunne bovenvlakken op ver
schillende hoogten boven hut bovenvlak der rails te 
liggen. 

Roerblokken. Duze blokken zijn gegoten stalen 
schijven, ieder met as-gat in het middelpunt, un 
voorzien: op het bovunvlak van scharnier e lot ann-
kop|>eling van een stang O of O' cn van onduren 
van een flens e welke wigvormig bijloopt. Du stmal 
der schijf, getrokken naar hut hart van het schar
nier, maakt met de aslijn e ' , getrokken uit het 
middelpunt iter schijf naar de spits e", ccn hoek 
van 150". 

0|nlat het naar voren schuin hijloopende zij- of 
schuifvlak e l ï langs het schuifvlak ( i" van het 
stuurbeen kan schuiven, moeten de roerblokken 
E,E', ten opzichte van den stand der stuurlieenen, 
op hun as, waar zij tusschen kragen als tuimelaar 
draaien, op vastgestelde afstanden uit den radkant 
der wielllenzen zijn aangebracht. Deze afstanden 
kunnen naar wijdte of constructie van het spoor, in 
verband met het stuur been-toestel, geregeld wonlen. 

Sluitblokken. Dezu blokken zijn gugolcn stalen 
schijven als de roerblokken, elke naar onderen ver
zwaard in ƒ ' en daar voorzien van een rol. Het 
ondervlak van het blok heeft een flens / ' als het 
voorwiel van de locomotief, met dit onderscheid, dat 
zij aan de uchterzyde enkele millimeters dunner is 
en wigvormig bijloopt, zoodat de smalle voorzijde 
op ongeveer 2 c .M. afstand binnen dun railkant der 
flens van het voorwiel komt. 

Deze sluitblokken moeten op de as G onwrikbaar 
en zoodanig bevestigd worden, dat de buitenzijden 
van hunne lleuzun un die vau de wielranden iu éóne 
lijn liggen. 

De Rectificateur kan, door wijziging, voor allo 
sjioor wijd ten en locoiimtiefstelsels, alsmede voor eene 
dubbele werking, geschikt worden gemaakt, d . w. z,: 
dat men instaat is om bij bet terugrijden der 
locomotief deze te kunnen besturen, hetwelk vooral 
bij den rangeerdienst te DSS zou kunnen komen, 
en wat dien dienst zou bespoedigen en vergemak
kelijken ; bij kan zoodanig gewijzigd wonlen 
dat een afzonderlijk stuurman (bijv. in eene kleine 
cabine op de vóór/ijde der locomotief) den trein, in 
noodige gevallen, kan besturen. Daartoe behoeft 
slechts de stuurstoel c. a. verplaatst en de overbren
ging der bewegingen naar de roerblokken gewijzigd 
te wonlen. 

Wisselhcp»oom. De bestaande wisselhefboom (fig. 
13) moet eene geringe wijziging ondergaan. De cir
kelvormige geleider voor het contra-gewicht mout, 
door losschroeven en afnemen van het sluitijzer, 
dat tegen dien geleider z i t , open worden gemaakt. 
Duanloor kan de bestaande hefboom met contra
gewicht uit zijn geleider in den stoel rusten. Aan 
den langen hcflwom moet alsdan worden aangebracht 
een zelfwerkend contra-gewicht P, dal aan 2 halzen 
p om den hefboom kan draaien. Wanneer die hef
boom uit zijn stand van rust 1 dóór den loodrech
ten stand in 2 komt, zal het contra-gewicht J", 
diaaiende om den hefboom, omslaan en dozen heljien 
zijn nieuwen stand 3 sen te nemen. Dat gevvirht 
houdt dan de wisscltong gesloten, zooals nu met 
liet bestaande contra-gewicht plaats heeft. 

Du Instaande korte hefboom met zijn contra-ge
wicht kan bovendien voor den wisselwachter blijven 
dienen, want door dien hefboom iu ziju geleider te 
brengen, verkrijgt inen dubbele kracht voor het be
wegen der wisseltongen. Daardoor kunnen de stuur-
beeuen, indien het door hunne ligging noodig is, 
gemakkelijk mede wonlen vci-schoven, waardoor 
hunne beweging wonlt onderhouden. 

Werking van den Rectificateur. Wanneer een 
wissel een verkeurden stand heeft, behoeft de machi
nist of stuurman slechts een zijner hefluxiraen A'.A" 
tc verplaatsen, 'tgeen in een oogwenk kan geschie
den ; bij geeft daardoor ann het betrokken roerblok 
den stand om zacht langs een der stnurbeenen A,A' 
te schuiven, waardoor beide stuurbccnen opzijde 
glijden en zij de wisseltongen zullen verplaatsen. 
Dexe werking is hoogst eenvoudig en veil ig, want 
voor eene rechtsche uitwijking gebruikt de machinist 
of stuurman zijn rechter hefboom cn voor eene 
Unksche zijn linker; zoodat hij dus zelfs gedach
teloos, van nature, den juisten hefboom zal ver
plaatsen. 

Om te beletten dat de machinist of stuurman 
beide hefboomen op -orcchts" en op slinks" of oen 
hefboom op «rechts" of *links" en den andere op 
treclit" stelle, worden op dc geleiders van den 
flitiurstoel I (fig. 14) 2 beweegbare indicatcurs /(en 
R', en onder de vóór/ijdc daarvan een tuimelaar 
8 aangebracht. Wanneer nu de beriioomen A',nT 
in den stand i m s t " staan, zullen dc beide indica-
teurs, door hunne aan de onderzijde aangebrachte 
veeren, don stand r"r" aannemen. Komen de beide 

hefboomen op «recht", dan zijn de indicateurs om
laag in r'r' cn rusten op deu tuimelaar S. 

W i l men een der hefboomen op trechts" of op 
ilïnfcn" stellen, dan moet noodwendig eerst de 
rtnder: hefboom op t rus t" wonlen teruggebracht, 
want door deu tuimelaar zijn voor He indicateurs 
en dus voor du huflioomen, die daarover moeten 
schuiven, alleen bestaanbaar de standen r en r" 

( nrechts" , „ \ 
en trust I . 

,l,„ks" J 
Opdnt in bijzondere gevallen ook de Rectificateur 

door het stations-personeel buiten werking kan worden 
gesteld, liehoeven de kop[»elstangen a 'van het st uur-
beentoestel slechts van eene knie- of scharnierliewe
ging met slnitbare pin of ring en eene eenvoudige 
stangbeweging met hefboom te worden voorzien. 
Daardoor kunnen dc beenen naar elkander wonlen 
gebracht, en hierdoor kunnen de roerblokken E,E' 
niet met het stuurlieen-toestel in aanraking komen. 

Evenzoo kan men door weglating van laatstge
noemd toestel, wissels van etui ander systeem, of 
b(jv. die op hoofdstations, naar verkiezing, of naar 
het noodig is, geheel buiten werking laten. 

Toelichtingen. Wanneer een trein op de rails AB 
en EF (zie fig. 1) tegen de spits van den wissel 
B'D en FG komt inrijden, zal hij bij den wisselstand 
volgens l ig. 1 ile rails A B C en E F O volgen. 
Voor eene verandering van die richting of rechtsche 
uitwijking verplaatst de machinist of stuurman zijn 
rechter hefboom K uit de stand Sfitft" in orechts" 
(fig. I I ) cn hij stelt daardoor zijn rechter roerblok E 
werkend (d. i . van stand 1 in 3 , zie l ig . 12). Dat 
blok zal dan met zijn schuifvlak e I V ter hoogte van 
q onder een uitei-st kleinen hoek van nauwlijks 2° 
het rechter stuurlieen .1 onmerkbaar aanraken. Door 
de geringe benoodigde kracht zal het blok gemak
kelijk langs ilit been beginnen te schuiven , want het 
behoeft tusschen dc punten q en q' alleen de buide 
beenen weg te duwen; het zal ze niet opeens, mour 
naar gelang van de lengte der beenen en de snelheid van 
den trein, langzaam links afduwen, en eerst nabij 
q', waar bovengenoemde hoek nog weder tot 1° is 
verkleind, ze verder met de tong B'D behoeven te 
verschuiven, waardoor bet stuurbeen-toestel weinig te 
lijden heeft. Komt het roerblok ter hoogte van q', 
dan zullen dc stuurbeenen zoovuel zijwaarts zijn ver
schoven, dut zij den stand 2 hebben aangenomen. 
Daardoor is de long BD met de andere tong zooveel 
zijwaarts gedimd, dat deze den wissel-hefboom met 
contra-gewicht P door zijn loodrechten stand in 2 
heeft overgehaald, waunloor dat gewicht, zelfwer
kend , de tong B'D tegen de rail / ÏCzal aansluiten, 
en dc tong FG van de rail FH zal vrijmaken. Dit 
ksn het contra-gewicht gemakkelijk doen, want het 
rechter stuurbeen laat, bij zijne verschuiving, door 
de ruime speling der beenen tusschen de wisseltongcn, 
eene voldoende ruimte tusschen zich en de tong FG, 
dat deze vrij haar plaats F'G kan innemen. 

De tongen verkrijgen alsdan de standen BD en 
F ' G , waanloor de richting van den trein is veranderd. 

Mochten de wisseltongcn, door vervuiling of andere 
oorzaak, wat moeilijk schuiven, en daardoor het 
contia-gewicht de tongen niet voldoende op haar 
plaats kunnen brengen, of wel mocht de wissel-hef
boom met stang defect geraken, alsdan zal daarin 
vanzelf door het werkend roerblok worden voorzien, 
want bij bet voortschuivcn langs het stuurbeen heeft 
dat blok ter hoogte van q", waar meergenoemde 
hoek tot 0" is verkleind, beide stuurbeenen instond 
3 gebracht, en daardoor den tongen evengoed de 
standen 1ID en F'G gegeven. 

Daar de locomotief eenige speling tusschen de 
rails heeft, kan het werkend roerblok niet zuiver 
passend, ter hoogte van q", tusschen de rail en 
het betrokken stuurbeen doorgaan. Dientengevolge 
zou het andere stuurbeen .1 ' , wanneer dc locomotief 
tegen de rail E F H liep, de tong B'D soms niet 
naar behooren tegen de rail BC kunnen aansluiten. 
Daarin wordt echter dour de sluitblokken FF voorzien. 

Bij de bovenvermelde wisselvcrzctting zal het 
sluitblok F aan de zijde der aansluitende long , 
deze, met ziju Hens / ' (lig. 12) , zoo noodig, verder 
sluiten, want bij het binnenkomen van de voorwie
len der locomotief op den wissel, heeft dit blok 
reeds, over ongeveer 1 M . lengte achter zich, langs 
de tong BD geschoven en zal dus beide tongen op 
haar plaat* hebben gebracht. 

Dit sluitblok-stclsel kan dérail lementen, welke door 
onjuiste wisselsluitingen kunnen ontstaan, voorkomen, 
en als uutomatischen afzonderlijken wissel-sluiter wor
den aangemerkt (zie nader de n"* 24 en 31 van 
den vorigen jaargang van dit blad.) 

Het is duidelijk, dat bij eene tegenovergestelde 
wisselverzettiiig dan hiervoren is toegelicht, dus bij 
linksche uitwijking, het linker roerblok E op het 
linker stuurbeen A' werkt en daarvoor de machinist 
of stuurman zijn linker hefboom A" moet verplaatsen. 

Om don Ibictificateur buiten werking te stellen, 
verplaatst de machinist of stuurman eenvoudig zijn 
hefboom weder in den stand van trust.'" 

Üoonüen de stuurbeencii met hunne bovenvlakken 
boven het bovenvlak der rail» liggen en daardoor 

ook dc onderzijden van de scluiifflenzcn e'" van de 
werkende roerblokken boven dat. Iwvcnvlak zijn ver
heven , is er niets op de baan dat met deze blokken 
in aanraking kun komen, wnanlonr men niet altijd 
op een gegoven oogenblik den Rectificateur werkend 
of buiten werking bchoclt te stellen. Men kan dat 
op verschillende nfstinden, naar gelang van de l ig
ging der onderscheidene wissels, vóór en na eenige 
wisselvcrzctting doen, want door do verzwaring f' 
dor sluitblokken reiken dezo tot op ongeveer 1 ohT. 
afstand boven de rails, en kunnen zij noch de roer
blokken daanloor ineer dan dien afstand zakken. 

Evenmin hindert, na de werking van den Recti
ficateur, een stuurbecn-toeslel, dat tegen de spits in 
bereden wordt, want daarvoor liggen de stuurbee
nen op ongelijke afstanden uit het hart van het 
spoor, waardoor het rechter roerblok E langs het 
linker stuurlieen A' cn het linker roerblok E over 
het nuchter stuurbeen .1 ongehindcnl gaat, (zie flg. 4). 

De Rectificateur kan aan een trein eene richting 
in rechte lijn (linea recta) verzekeren. De machinist 
of stuurman knn met één en denzelfden stand van 
zijn roer-toestel nlle vcrkeenle wisselstanden, waar
door de trein op een nevenspoor met eenigen trein 
of met wagens in botsing zou komen, verbeteren. 

Om dat groote voonleel te verkrijgen , is het eene 
stuurbeen A' hooger dan het andere. Wanneer men 
nu de stuurliecnen zóó aanbrengt dat het hooge twen 
aan de zijde van het rechtdoorguaude sjioor l ig t , 
dus bij eene rechtsche uitwijking links en bij eene 
linksche uitwijking rechts, dan zal door de schui
ving van één der roerblokken langs die hooge bee
nen altijd eene zijdclingsche uitwijking wonlen af
gesloten. 

Welnu , door aan dc beide roerblokken den stand 
2 (lig. 12) tc geven, zullen die blokken alleen op 
de hooge beenen , naar gelang der uitwijkingen, ieder 
afzonderlijk beurtelings werken en do loge beenen 
onaangeroerd laten. De machinist of stuurman stelt 
dan eenvoudig zijne beide hefboomen in stand trecht" 
l ig. 11) , cn de trein is tegen nlle zijdelingschc uit
wijkingen van bet rechte sjioor gewaarborgd. 

Zooals in dit blad van 28 Juni 1 8 7 9 , no. 2 6 , 
werd medegedeeld, VOOntet de Riïctificateur ook in 
gevallen, dat men bij eene uitwijking, op korten 
afstand daarna eeue tegenovergestelde uitwijking 
moet kunnen bewerken. Hut zou dan dikwerf moei
lijk kunnen zi jn, zóó spoedig de roer-standen te 
veranderen. 

Inplaats dat de roerblokken de stuurbeenen van 
zich duwen, kunnen zij die beenen evengoed 
naar zich toeschuiven, door de tegenovergestelde 
zijden hunner flenzen ey (fig. 12). I V stuurbeenen 
behoeven daarvoor met hunne draaipunten meer bui
ten het hart van het spoor te liggen (zie fig. G—8). 
Ten opzichte hunner doorsnede kunnen zij beide lage 
beenen zijn. Van het rechterbeen moet dan het 
schuifvlak o" in de hartlijn van het heen vallen en 
voor 't overige moeten de schuifvlak ken der beide 
beenen naar de as van het spoor gekeerd zijn. 

De werking van den Rectificateur blijft volkomen 
hetzelfde als voor de gewone wissel verzetting. Hij 
werkt n u , na eene voorgaande wisselverzettiiig, 
automatisch en in omgekeerden zin. 

Bij het inrijden van een trein, als volgens fig. i 
wenl opgehelderd, zal naar fig. C het rechter wer
kend roerblok de stuurbeenen naar zich toeschuiven. 
Daanloor sluit het rechterbeen de tong F'G tegen 
de rail f 7 / cn maakt de long BD van de rail BC 
vrij. De tongen verkrijgen dan de standen ff'Den 
FG. Men heeft dus met den Kectificatuur eene 
rechtsche en tevens linksche uitwijking bewerkt. 

Staan tie wissels goed, dan kan het werkend ge
stekte roerblok één der stuurbeenen even aanraken, 
maar de Rectificateur blijft buiten werking. 

Door dezu beide stelsels van stuurlieen-toestellen 
met elkander in verba ml te brengen, kan men met 
den Rectificateur verschillende vaste uitwijkingen voort
brengen en SIHJIYII ontoegankelijk maken, waardoor 
wissels, welke afgesloten zijn, ook nooit kunnen 
wonlen verbreken. 

Het werkend rocrtocstel kan dan, bij het stelsel 
van hooge- en lage beenen, het eene boen van tich 
af (fig. 1) en het andere daarentegen naar zich toe 
(fig. G) schuiven, al naar gelang de uitwijkingen 
cn afsluitingen, die men wil bewerken. 

Het is duidelijk dat men, door dergelijke combi
na t i ën , al wat men dienaangaande wenscht, kan 
verkrijgen. 

Zooals in De Opmerker van 2 Augustus 1879 , 
no. 31 , werd medegedeeld, ls dc Rectificateur zoowel 
bij nacht als bij dag bruikbaar. 

D E K U N S T E N D E K U N S T E N A A R , E N B E I D E R 
W A A R D E . 

(Vervolg van A'°. 3G) 
De grondoorzaak voor de mogelijkheid, dat wij lot 

hut besUian van ieis, dat buiten ons is , kunnen be
sluiten, ligt in tic werking van het licht, en vol
gens Newton is het licht zelf samengesteld uit zeer 
fijne stoffelijke deeltjes, die van de zelflichteude ol' 

file:////t/n-


D E O P M E R K E R — Zaterdag 11 September 1880. D E O P M E R K E R 

— Zaterdag- ti September 1880. 
verlichte lichamen oorspronkelijk uitgaan en zoo ons 
oog bereiken. 

Laplace, Biot en Brewster werkten deze lichttheorie 
van Newton wel iets venier uit, doch lieten daarbij 
toch nog vele verschijnselen onverklaard. 

Christiaan Huyghens, onze landgenoot u i t ' s -Gra
venhage , uiterst geleerd in de natuur-, wis-
en werktuigkunde, die leefde iu de 17de eeuw en 
in zaken van wetenschap en kunst het uitvinden 
bijna als een ambacht beoefende, ijverde op stellige 
gronden voor het undulatie- (vibratie-) of tril l ing-
stelsel van het licht. Hij verklaanlc de verschijn
selen vun het licht op overeenkomstige wijzo als het 
geluid, namelijk, door trillingen of golvingen van 
eene zeer fijne veerkrachtige vloeistof (ether), waar
mede do oneindige ruimte gevuld is. Deze golvin
gen bereiken onze gezichtszenuw , brengen baar 
in trillende Iwweging cn veroorzaken daardoor de 
mogelijkheid voor ons oog, om tc Eten. 

Ook het verschil der kleuren wil hij daanloor 
verklaren; hij meent dat de snelste trillingen de 
violette kleur, en de minder snel opvolgende trill in
gen de roode kleur voortbrengen. 

Fresnel heeft den moed gehad, om het aantal 
dier trillingen tc tellen, en vond voor de violet-
kleur op 7 6 7 , die voor de roode kleur op 488 
billioen trillingen per seconde tijds. 

Deze theorie van het licht wenl ook venledigd 
en bijzonder voorgestaan door Kuier, uit Bazel; 
Frnunhofer, uit Stranding in Duitschland, geboren 
in i 7 8 7 , die ook tie verrekijkers aanmerkelijk 
verbeterde, den heüometer, den achromntisohen micro
scoop, den circelmikrometer en den |«mllactisehon re-
Iractor uitvond en den reusachtigen refiactor te Dor-
pat, eene aanzienlijke stad aan de Embach in 
Lijfland , zelf vervaardigde; Ampère , gclnuen te 
Lyon in 1776 , scheikundige, bekend door zijn 
«Jieccuil d'observations électro-dvnamiipie" ; Poisson , 
geboren te Pcthiviers, departement du Loiret, in 
het jaar 1781, bekend gewonlen door zijn » Traite 
ile mécan ique" , en Cauchy, iu 1789 te Parijs 
geltoren, wiens «théorie des ondes", waarin hij 
de golvende beweging van het licht verklaarde, 
in 1815 met den prijs van bet Instituut werd be
kroond. 

De snelheid van het licht grenst aan het wonder
bare. Het doorloopt 42000 geogr. mijlen in de 
seconde tijds, zoodat het zonlicht in 8 ' / a minuut 
onze aarde bereikt, welke snelheid door sterren
kundige waarnemingen kan Worden gemeten. 

Gaan de lichtgolvingen in dezelfde middclstol door, 
dan is de lijn barer beweging recht, doch op de 
grens van twee verschillende iniddelstotTen ontstaat 
• reflectie", terugkaatsing, of er ontstaat orefractie", 
dat i s , het licht gaat aan die grens in gebroken 
richting door dc tweede middelstof. 

Het licht heelt op sommige lichamen bijzonder 
grooten invloed; zoo geven gebrande oesterschel
pen, die eenigen tijd aan het licht waren bloot
gesteld , nog licht af in het donker. Door den invloed 
van het licht wonlt in gioene planten koolzuur 
ontbonden cn zuurstof vrijgemaakt. 

De toegepaste scheikunde ie als hulpwetenschap 
met vele andere wetenschappen en kunsten vertraden. 

De leer van het ontstaan en de vervorming der 
gesteenten, ertsen en fossilién, van den kringloop 
der stoffen, van de verheffing en daling der aard
lagen enz. heeft door de verklaringen der scheikunde 
duidelijker vorm gekregen. Zij onderzoekt het ontstaan 
cn de veranderingen der planten en geeft ons daar
door eene voorstelling van het leven dezer organische 
natuurvoortbrengselen. Door de betrekking van de 
plant tot den bodem waarin zij groeit, vormen de 
uitkomsten van het scheikundig onderzoek, de grond
slagen van den weLcnschapjxdijkcn landbouw, ook 
in nauw verband met de productie uit het dieren
rijk, als vleesch, vet, melk enz. enz. 

De kunst- en fabrieknijverheid heeft door de schei
kunde eene geheid andere gedaante gekregen; zij 
verklaart de gesteldheid der grondstoffen, maakt 
daardoor eene goede keuze van deze niet afhanke
lijk van het toeval en geeft volledig rekenschap 
van de gevolgen der methoden in de behandeling en 
bewerking der stoffen. 

De graveur etst met zwavelzuur en salpeterzuur, 
omdat hij weet, dot koper in die zuren wordt 
opgelost. 

De schoenmakers gebruiken zwavelzuur om de 
afgesneden kanten van het leer zwart tc maken. 

Het vervaardigen van beelden van gips is eene 
scheikundige bewerking. Het gips, zooals dit iu de 
natuur voorkomt, bestaat uit eene innige vei binding 
van kalk, zwavelzuur en water. Het wordt gebrand, 
of gegloeid, waarbij het water wordt uitgedreven, 
daarna tot poeder gemaakt, en zoo in den handel 
gebracht. 

Bij de vervaardiging van gipsen beelden wordt het 
fijne gips met water vermengd cn in vormen gego
ten. Door de eigenschap n u , welke de gipsdeeltjes 
bezitten, om het water op te nemen en vast te 
honden, en zich daarbij onderling tot een vast 
lichaam te vereenigen, wonlt het vloeibare mengsel 
spoedig hard cn neemt de gedaante aan van den 
vorm, waarin het gegoten is. 

Hieruit blijkt genoegzaam de belangrijkheid der 
scheikunde als hulp voor wetenschap, kunst cn 
nijverheid. 

Tot veelzijdige ontwikkeling der scheikunde hebben 
niet weinig bijgedragen de proeven eu zakelijke ge
schriften van Mnlder, Kekulë, Wur tz , Fraakknd, 
Beilhelot, Hoffmann en Gunning en andere jongere 
scheikundigen. 

De kennis, die ons eigendom werd door de studie 
in natuur-, wis- en scheikunde, vertegenwoordigt 
een belangrijk kapitaal, dat men bijzonder gunstig 
kan aanwenden bij de beoefening der Bouwkunst. 

Voegt men aan onze natuur-, wis- en scheikundige 
kennis, ook die der Geschiedenis toe, dan kun dit 
viertal worden beschouwd als de wetenschappelijke 
zijde der Bouwkunst, geleerd door onderzoek, ter
wijl de uitvoering der kunst zelf op oefening bciust. 

Kennis te nemen van beiden is bepaald noodza
kelijk voor hem, die zich voorstelt, in guustigen z in , 
kunstenaar le worden. 

De dagelijksche ondervinding bewijst, dat de we

tenschappelijke gronden der Bouwkunst zich niet 
in die algemeene en bijzondere belangstelling en 
waardeering mogen verheugen, als hun werkelijk 
toekomt. 

De theoretische kennis der kunst geeft een geest 
van vastheid, ontstaande uit dc zclfliewustheld van 
met inzicht cn volgens zekere gronden te werken, 
en niet naar de gewone sleur van bloote voor
schriften , waarvan het waarom ons onbekend is. 
Zij misgaat de verzoeking om gronden voor eene 
voorbijgaande bedoeling Op te olleren. Zij verleent 
overleg, wijsheid in de uitvoering, en geeft bij het 
licht der opvolgende ervaringen, gelegenheid en aan
leiding tot verreikende gevolgtrekkingen. 

De wetenschap der Houwkunst is het weten wat 
ter juister tijd en plaatse geschieden moet cn vol
gen zal , of liever, het kennen vau de noodwendige 
oorzaken eu gevolgen van datgene wat geschiedt. 
Zij is de uit daadzaken getrokken geest, de logische 
slotsom van dikwerf herhaalde proef nemingen of 
ondervinding ; besprekingen en boeken zijn de bron
nen, uit welke dc theoretische kennis der Ikuw-
knnst te putten is. 

Uit de beide eersten vooral vloeien de feiten v w t , 
terwijl lioeken ons de gronden leercn kennen, wuir-
op die feiten berusten. 

Boeken met zekere en juiste Opgaven zijn voor 
den kunstbeoefenaar altijd van hooge waaide, Zij 
leiden de'n geest tot nadenken op, leeren wat men 
in overeenkomstige gevallen te doen heelt, en wijzen 
den weg om, in afwijkende gevallen, de aangegeven 
regels en factoren, iu gewijzigden vorm en waarde, 
toe te passen. 

Om dit laatste met vrucht ten uitvoer te bren
gen, daartoe schijnt niet ieder beoefenaar der kunst 
geschikt; cn toch is dit juist hetgeen waar het op 
aankomt. 

llerbart drukt zich omtrent dit punt in de vol
gende duidelijke en zakelijke bewoonlingen uit, en 
dat vóór alles wel dient te worden ter harte geno
men door hen, die zich de beoefening der liouwkunst 
ten doel stellen, niet alleen als broodwinning, maar 
tevens als vruebtbare bezigheid op het moeilijk doch 
verheven gebied van het «schoone" der kunst. 

»De natuur stempelt de menschen zóó eigenaardig, 
dat dc moeilijke kunstoefeningen slechts bij zeld
zame talenten gelukken, en dat in 't algemeen de 
aanleg beslissen moet, voor welke kunst ieder deugt. 

DReeds die opmerkzaamheid, welke met bet Wren 
en oefenen der noodige vaardigheden overeenkomt, 
is niet aan allen gemeen; velen vatten niet scherp 
cn houden niet vast; zij blijven steken, en vermin
ken het geleerde, wanneer het wedergegeven en 
toegepast moet worden. 

«Aan goede hooiden ontbreekt dikwijls het gevoel; 
of het wordt bandeloos, en laat zich niet beheer-
schen. Anderen zijn lang/aam; zij kunnen hunne 
gedachten niet aan den gang brengen; zij zoeken 
en knoeien, om uit dc brokstukken, die niet op 
elkander pissen, een geheel te vormen, dat zich 
afzonderen noch sluiten wil . Weder anderen zijn 
overstroomd van invallen, maar de smaak ont
breekt. Aan nog anderen ontbreekt liefde, vlijt om 
zich aan de gemakzucht te onttrekken. Zeer veel 
moet samengaan, ojidat de mensch maar voor ééns 
kunst geschikt z i j . veel moet er bovendien van bui
tenaf bijkomen, o|Klat hij zich vorme" enz. enz. 

Mij dunkt, dat deze raleneeiïng van den Olden-
burgschen geleenle, die in 65jarigen oudenlom in 
1841 overleed, nog al duidelijk is, cn op bare 
waarde is weinig af te dingen, vixnul wijl üij af
komstig is van ilezcn geleerde, wiens leerstellingen 
de Doxacte" werden genoemd , wegens hare mathe
matische behandeling. 

(Wordt vervolgd.) 

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 zijn de navolgende be
schikkingen genomen: 

bij de Burgerlijke Openbare Werken , geplaatst: 
te Semarang, de benoemde opzichter 3c klasse J . G . 
Westenberg; 

bij de Bataviasche Hatenwerken, ontslagen: 
eervol, de teekenaar J , F . H. Ronkes; 

bij het Boschwezen op Java en Madoera, bepaald: 
dat de benoemde opzieners T. T h . Santé (2e klasse) 
en F . Boudoin (3e klasse) in het boschdistrict Ban-

jocmaas—Bagclen—Kadoc, en de benoemde opziener 
3e klasse J . W. Gabeler in het Iwschdistriat Ngawi 
blijven geplaatst; dat zijn M i - : : met het beheer 
over het boschdistrict Banjoemaas—Bagclen—KsdOfl 
de houtvester 2e klasse G. F . de (•raaf; met het 
beheer over het boschdistrict Kediri .1. C. von 
Hertling; — geplaatst: in bet boschdistrict Ngawi , 
de benoemde opziener 3e klasse C. Grondhout ; in 
het boschdistrict Probolingo—Bezoeki— Itaiijoewaugi, 
de benoemde opzichter 3e klasse K. J . J. Schraver. 

— Bij beschikking van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid, is de concessie voor 
den aanleg en het gebruik van eene telegraaflijn 
tusschen Blokzijl en Kuiure met ecu telegraafkantoor 
te Kuinre, op 31 Juli 1878 aan den heer Th. A . 
Kortenhorst te Kuinre verleend, te rekenen van 
heden overgegaan op den heer II. J. Ebbink, bur
gemeester van Kuinre en Blankenham, te Kuinre. 

— Aan den Raad is het voorstel gedaan detrac-
temeiiteu van twee hoofdopzichters , vnu een opzich
ter en van den boekhouder der gemeentewerken te 
verhoogen. Ook voor den inspecteur en den adjunct* 
Inspecteur der boilWpoUUe is een dergelijk voorstel 
gedaan. 

— Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs zal 
op Dinsdag 14 September in het lokaal Diligentia, 
alhier, tc 1 1 % uren vergaderen. 

Blijkens den oproepingsbrief worden do volgende 
stukken aan de orde gesteld, als: 

o. Brief van den minister van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid ten geleide van eene nota omtrent de 
hellende vlakken op het Elbing-Oberlandisch kanaal. 

b. Brief van denzelfden minister ten geleide van 
eene nota van het lid J . W. G . Stieneker over de 
practtsche uitkomsten, welke de sedert 1873 op den 
Boven-Hijn en zijne takken verrichte stroomsnelbeids-
metingen hebben opgeleverd. 

c. Brieven van den hoofdingenieur van den water
staat iu Noord-Holland, ten geleide van de waarne
mingen aan Den Helder, gedurende de maanden 
M e i , Juni cn Juli 1880. 

d. Programma vau de Nederlandsche Maatschappij 
ter bevordering van Nijverheid, 1880. 

e. Programma van bet Ratualsch Genootschap der 
proefondervindelijke Wijsbegeerte, 1880. 

ƒ . Mededeeling van het lid R. P. J . Tulein Nol-
thenius over de groene rivier, 

g. Brief van het lid A . A . Bekoar, ten geleide 
van eene mededeeling over de iiiet-jierinancnte be
weging van het water in kanalen. 

h. Brief van het lid L . J. Kvmer, ten geleide van 
eene beschrijving van eene gewijzigde kraaubrug. 

Na afloop van de vergadering zal er voor de leden 
gelegenheid zijn tot bezichtiging van het nieuwe 
gebouw van het departement van Justitie. 

— Het OeoaeentebestuuT heefl bij den Raad een 
voorstel ingediend tot afschaffing der zoogenaamde 
Scheveningsche tollen. Waarlijk niet vóór den tijd. 

— Tengevolge van het verleende eervol ontslag 
aan den heer Van Hove Sr. bestaat het voornemen 
een even bekwaam schilder-decorateur aan den 
schouwburg alhier te verbinden, zoo mogelijk op een 
jaarwedde van /"2000. 

A m s t e r d a m . Het Gemeentebestuur heeft bij 
den Rood een voordracht ingediend, om op de vol
gende voorwaarden aan de firma I.iernur eu De 
Hruyii Koiis op te dragen het ontwerpen van een 
plan eener te stichten centraal inrichting en buislei
ding voor den afvoer der fecaliën in de nieuwe stad, 
en de leiding der exploitatie daarvan gedurende twee 
jaren: 

10. de lirma levert, binnen een maand na daar
toe strekkende 0]idmcht en voor een som van ƒ 7 5 0 , 
een vooriooplg ontwerp voor de centrale inlichting; 

2o. zij levert, binnen zes maanden na daartoe 
strekkende o|>dracht, de plans van alle onder haar 
toezicht te maken werken, met de vereischte be-
stediijgstukken ; zorgt voor zooveel van baar af
hangt dat deze werken 12 maanden latei- zijn vol
tooid, en ontvangt daarvoor een som van f 25,000, 
in termijnen te voldoen, behoudens schadevergoe
ding ingeval van vertraging onafhankelijk van ha:ir 
toedoen; 

3o. zij belast zich gedurende 2 jaren na dc vol
tooiing der bovenbedoelde werken, tegen een ver
goeding van f 40O0 'sjaars, met de leiding der 
exploitatie van het pneumatisch stelsel; 

11. zij verbindt zich haar archief voor ccn som 
van / 4400 af te staan aan de gemeente, indien 
deze dc overneming daarvan wenschelijk acht; 

"in. zij voorziet zelve in dc kantoorlokalen, kan-
toorbelioetïen en hulppersoneel, cn verbindt zich om 
desverlangd een of meer gemeente-beambten volle
dig te bekwamen in ulles, wnt tot den aanleg en 
de bediening vau het pneumatisch buizennet enz. 
behoort. 

— Dc heeren Oudschans-Dentz, te ï^cuwnnlen 
en G. II. Brokmeicr, le Amstenlam, hebben ver
gunning gevraagd voor den aanleg van een tramlijn 
in Noord-Holland, loopende van het Tolhuis over 
Buiksloot, Schouw, Watergang, Ilpcndam, Purme
rend, Spijkerboor, Oost- cn West-Graftdijk, Molen
buurt, Boekelermeer nuar Alkmaar. 

Leiden Met kracht zijn de werkzaamheden 
aangevangen voor het aanleggen van den stoomtram 
van hier naar Haarlem. Aan het sgioorwegstation 
arriveerden tal van waggons beladen met rails en 
dwarsliggers, welke reeds bij menigte langs den 
straatweg een voorloopige plaats hebben gevonden. 
Nabij de kom der gemeente Oegstgeest zijn reeds 
verscheidene hoornen gerooid en is het gedeelte zicht
baar en ontruimd waar de tram weg moet komen. 

Breda. De Raad heeft de voorwaarden vastge
steld , waaronder aan de Zuider-stoomtramwegmaat-
schappij aldaar vergunning wordt verleend tot aanleg 
en exploitatie van een stoomtramweg van den Rijksweg 
van Breda naar Oosterhout tot op hel slat ionsplein. 
Deze concessie, vroeger verleend aan de heeren S. 
Brons en Jos. Levelt te Botterdam, wenl bij raads
besluit vau 19 Juui j l . aan genoemde Maatschappij 
overgedragen. 

Kralingen. Door den heer W . Brandsma, lid 
van deu Raad , is aan den Gemeenteraad een uit
voerig plan toegezonden tot geheele opheffing van 
het bekende Kool-closet-stelsel en het invoeren van 
een gemengd stelsel van tonnen en beerputten. 

Volgens zijne berekening zou alsdan in het ver
volg het deficit der gemeentereiniging (/'13,000) 
ophouden te butaan, ol althans tot veel kleiner 
cijfer ( ƒ 5 5 0 ) worden teruggebracht. 

Wageningen. Er is concessie aangevraagd voor 
een stoomtramweg langs den openbaren weg van 
hier tot Ede, door de heeren H . Boers, secretaris 
der Nederlandsche OentnaJspoorwegunutschappig en 
Ed. Lebaiquc, industrieel te Brussel. Deze heeren 
vragen noch rentegarantie, noch subsidie, en hebben 
de benoodigde gelden reeds bijeen, 

— De Raad beschikte afwijzend op een versoek 
van dc heeren Vaa Visser en Visser, te Doorn en 
Utrecht, om een subsidie van ƒ 8 0 0 ( 1 'sjaars voor 
een stoomtramweg Utrecht—Wageningen—Arnhem. 

Hoogeveen. De heeren Henri Boers te Utrecht 
cn Edouard Lebaiipie te Brussel, concessie-aan vragers 
van eeu tramlijn door Zwolle, wenschen die lijn te 
doen aansluiten aan een stoomtramweg van daar via 
/.wollerkeispel, Dalfscn , Ommen, Hurdenbeig, Grams-
bergen en Roeverden met een zijtak Ommen via 
Zuidwolde naar Hoogeveen. Zij ziju voornemens 
concessie aau te vragen voor den aanleg van die 
lijnen op den opeiibureu weg, indien de belangheb
bende provinciën en gemeenten zich bereid verkla
ren, de onderneming, met subsidie of eene zeer 
matige rentegarantie, te steunen. Tot de betrokken 
gemeentebesturen is door hen de vraag gericht, of 
iu beginsel op dien steun kan gerekend worden. 

Franeker. Voor de betrekking van stadsarchi
tect alhier, waaraan een jaarwedde van ƒ 1 0 0 0 ver
bonden is , hebben zich 72 sollicitanten aangemeld. 

W i t m a r s u m . Iu de bijeenkomst der Ruuds-
commissien van Harlingen, Wonseradeelen Bolsward, 
4 September alhier gehouden, was bet voorname 
punt, waaromtrent men het moest trachten eens te 
wonlen — en ook werd — , dat der tollen. Woitl t 
het in deze samenkomst overeengekomene door de 
betrokken getneentebesturen goedgekeurd. dan zal 
aan de Stoom-tramweguiaatschajipij te Utrecht wor
den voorgesteld, voor eene bejaalde som ineens en 
voorgoed den tolplicht af te koopen. 

— In het Crystal Palace te Londen zal van Juni 
lot October 1881 eene internationale tentoonstelling 
van w o l , wollen manufacturen eu van voortbreng
selen von daarmee verwante zaken van nijverheid 
gehouden worden. 

Tot het verkrijgen van inlichtingen worden belang
hebbenden verwezen naar de Nederlandsche Maat
schappij tot bevordering van Nijverheid, te Haarlem, 
aan welke het reglement en programma voor die 
tentoonstelling is toegezonden. 

Door het Dejuirtemeiit van Waterstaat, Handel cn Nijverheid is in de Staatscourant geplaatst het onderstaande O V E R Z I C H T van het vervoer op de 
S|Mjorwcgen over de maand Juni 1880. 
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SPOORWEGONDKKNEM INGEN. 

Maatschappij tut Exploitatie van 
Staatsspoorwegen 
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49,203 61 
40,213.23s 

.3ö| 9,472.57 

28,401.65 

406,184.87s 

2,285.-
6,808.— 

Levende 
diereu en 
rijtuigen. 

Gulden. Gulden 

5,783.06 

413.20 

0,317.52 
1,974.09 

5,703.06 

451.74 

9,708.20s 

1,907JM 
1,509.38 

850.36 

4,764.47 

117.-
197.-

Totale uutvsugat (1). 

fin of 
1 Januari 

1880. 

4,505,894.86 

2,575,271.62s 

54,846.75s 

1,545,031.98 
561,818.00s 

404,257.73 

190,793.19 

3,631,714.10 

35,800, -
37,600.— 

Vau af 
1 Januari 

1879. 

3,917,781.17 

2,663,740.08s 

60,677.87 

,443,922.50s 

530,322.53 

130,301.03 

3,107,629.76s 

81,160.-
89,800.-

(1) Dewijl de definitieve rijfera der ontvangsten cent later kunnen worden vaatgcattld, zyu deze opgaven slechta ola bcuadereiidc te bcickouweu. 

Outvangat per dag 
I per kilometer. 

Van af 
1 Jituuari 

64.31 

8.37 

40*05 
17.72s 

11.80» 

29.47 

7.29 
6.06 

TaTÜ 
1 Januari 

1879. 

65.88 

7.77 

44.04 
17.13 

7.74 

30.81 

6 38 
6.39 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 
9 Maandag, I* Sept. 

'•-Hage, te 11 uren. door het ministerie vau vvaterst. 
enz.: de bouw van eeu post- en telegraafkantoor met 
directeurs woning te Breda. Raming ƒ40.600. 

Amsterdam, te 12 uren. door burg. en weth.: bet 
maken van een gebouw voor de zoolnmie, op de Lün-
baansgracht tegenover den tuin van bet Koninklijk Zoo
logisch Genootschap Nalurn Artis Magistra. Iul. ten kan
tore van den stadsarchitect. 

Kroningen, te 12>/i ui en, door burg. en vveth,: bet 
leggen eener hiiislejiling en liet metselen van zinkputten 
in het oostelijk verlengde der l.ijnbiiniistraat. 

Amaterdani, te 1 uur, iu bet Café Hollundais. aan bet 
Leidschrplein : bet itOOpeU van peiv. 508, hoek Loidsche-
sh-aat en Keizersgracht, en aldaar bouwen vaneen wonn
en winkelhuis voor rekening van A. Blauw. Inl. bij den 
bouwmeester A, C. Illeys, aldaar. 

'•-Hage, te I door burg, en weth.: de levering 
ran een gedeelte bouwmaterialen, op de stapelplaats der 
duinwaterleiding, aan de Sprank. 

Zalt-Bemmel, te 1 uur. door het gemeentebestuur: 
het uitdiepen van de havenmond, het maken van los- en 
ludingplaatseii; bet verzwaren van een gedeelte havendijk 
en het herstellen der taluds. 

A l u l a , te 2 uren, • I - burg. en weth.: bet houwen 
van een post- en telegraafkantoor niet directeurswoning. 
(Ilerliestediug o|i gewijzigde volwaarden.) Inl. hij den 
gemeente Iron w weester Noest. 

Heerenveen. hij l l . K. Otter: het houwen eener lliuke 
burgerhuizing op ilé Kok, aldaar, bil. bij Otter. Op de Pok, 

Kindl ieven, door liet geinivnlehestuiir: de levering 
van 70.000 Waalblinkcps en 10.000 Us.dklinkers. 

IHn-dag , 14 Nept. 
ttaiierttam , te 11 uren, op het bureau der Drinkwa

terleiding: de levering der benoodigde steenkolen voorde 
stoommachines dei drinkwaterleiding ged. 6 maanden. 

II ln-ui i i i igrroi . te II uren. door ileu burgemeester van 
Dantuinadeel: het doen van IN vertim ing aan den 
bovenbouw der brug aan de Valoin, ouder Dantui na wonde. 

Amsterdam. te 12 uren. ten kantore van de Nederl. 
Handelmaatschappij: de levering, in 15 [ierc., van 820.000 
stuks koffiezakken. 

l luorapl i i . i l , Ie 3 ureu. in de directiekeet van den 
Honfdplaatpnlder: 1». het maken vau werken ter verdedi
ging van den"Oever; |2o. het vernieuwen van bestaande 
njsh.Kifden. 

Hronlicek (hij Arnhem), door den commandant vau 
bet Kol. Militair Invalidenhui*: de levering vau 140.000 
KG. vette ste.-nk.ilen. 

ttoni-itiiK, aS Nept. 
Utrecht, te 9 uren, in het gebouw voor K. eu \V.: 

bet vernieuwen eu aanvullen van inuudatieiuaterieel, 
ouder bel beheer der genie aldaar. 

' • - l l a i ï o . te II men. door bet ministerie van water
staat enz,: het wegruimen van het aan den Hock-van-
Bollaiid. onder de gemeente 's-Ciavesandc. gezonken wrak 
vau bet stooiuliaggervaartuig «Pollenruimer". 

4m.terr i .u i i le II men, .foor den COIIIIII. der marine: 
bet verrichten van eenige onderhoudswerken on 'sluiks 
werf aldaar. 

Hlndeleepi n . te l l uren, door burg. en weth.: het 
doen van eenige vernieuwingen en heistellingen aan de 
zeesluis, haven- en zeewerken dier gein te. waaronder 
bet leveren eu maken van een paar nieuwe ebdeureii in 
de zeesluis, bet vernieuwen der steenen voeling langs het 
Galjoen van de Langehrug, enz. 

HlniM-ii-Moprriljk , te 12 luim. door het liestiuir van 
den Icovalcii Polder, hij .1, Strangers: de levering vau 
2500 Hl., st ikolen. ten dieusle van bet in aanbouw 
zijnde stoomgemaal Moenlijk. 

Utrecht, tc 2 uren. door de maatschappij tot expl. van 
SUiatssfMMirwegeii, aan hel centraalbureau: het maken 
van een seinhuis hij .Ie aansluiting der spoorwegen van 
Zwaluwe uaar Breda en Zevenbergen, lid. bij deu sectie
ingenieur te Itottenlaiu. 

Lelden, te 2 uren, door commissarissen der sociëteit 
•Amicitia": het aiuoveeivn vau 2 hoerenhuizen en bet 
maken van een sociëteitsgebouw. Inl. hij den aivhitect 
W. F. van der Heijden. Aanw. 13 Bspt, te t l uren. 

I.roulxi l i . r n i e . r , te 3 uivn, up het raadhuis : hel op-
hoogen en bestraten van den weg door de kom van bet 
dorp. Aanw. te 12 uren. 

t . r o i i h i - c n . savonds 8 nren, door de airhitccten K. 
eu B. Hoekzema, hij F. Horst: bet bouwen van eene 
behuizing, aan de OlieiuuMeistraat. Biljetten inzenden 
VOer 7 uren. 

/ .u tren: de levering, ten dienste der gasfabriek, van 
3.000,000 K G steenkolen, van vets. billende [ luitscho mijnen. 

H o l - u i i r d door burg. en weth.: het doen van eeuige 
verfwerken aau de stadsscholen. Iul. bij den stadsbouw
meester. 

Venderdaa;, IH Nept. 
Bergen-ap-Zaani, te 12 uren. door ('br. Ilaverveldt 

cn Co., in Ile Draak, hel Imuwen van eene hlucuifahiiek. 
Inl. fiij den architect C. P, van Conk, aldaar. Aauw. 16 
Sept., ie 9 nren, 

Arnhem, te 1 uur, door het gemeentebestuur: bet 
opnieuw verharden van eeu gedeelte van den Kusebius-
bnltenaingeL 

Haarlem, te 2 uren, ten raadhuize : lo. bet maken 
van riolen met vergaarputten in en hij het voormalig 
exercitieveld, hij de Keu rbnig: 2e. het cgalisecren 
en gedeeltelijk afgraven van den Singelvveg en het doen 
van bestralingen op bet bovengemeld terrein. Inl. bij 
den aivhitect J. E. van den Arend. Aanw. 13 Sept. 

VrUdag, 97 Mept. 
Angerlea. te 11 uren. in Het Wapen vau Iliugerdeii: 

het li. m HI-N van 2 groote land houwers woningen in de ge
meente Angerloo, i a**a of in 2 perceelen. Iul. hij den 
nranjchter nwkvar te ftuurloo. 

Vklllenmeerd, te 11 uren, door de directie der marine: 
de werkzaamheden voor het vergrooten vau eene gescbut-
loods «IJ» het etablissement Willemsoord. Aanw. 15 eu 10 
Sept., U l 10 uren. 
Arnhem, te 12 uren, door het ministerie vau water-

slaat enz., .LUI bet geitouw van bet nrov. Iicstuur: liet 
aanbrengen en onderhouden vau eeue lieplaiitiug met op
gaande noU'booom- en iepen heesters, langs den Hijks-
giuuten weg le klasse no. 2 van Arnhem naar Nijmegen. 
Itamiiig ƒ4960. 

ft ra rt Ingen , 's avonds 7 uren, door Prins en Zwanen
berg, bij M. Prins, «Amicitia": bet bouwen van eene 
wiiikelbehaizing en een koffiehuis met bovenwoning, op 
de vestinggnHiden uan de Ilamsterkaai. aldaar. Inl. bij 
den architect A. banting, alduar. Aauw. 15 BOpt, te 
11 uren. 

Zaterdag, 99 Mept. 
Utrecht, te 10 uren, in het gebouw voor K. en W.: 

bet aanleggen en oadarnonden van benlantiiigen op- en 
bij de verdèuingswerken enz. in de le stelling, in 4 perc. 
Raming resp. ƒ 7 0 0 0 , ƒ6350. ƒ6450, ƒ 3900: alles onder 
liet beheer der genie te Utivclit. 

Anaa-Paulawna . te 11 uren, op het raadhuis: lo. 
het iroosan der waterleidingen; 2o. het verrichten van 
eenjge sloot werken, ten behoeve van deu Aima-Paulowna-
polder. 

M i eek , te 12 uren, door de Vereeniging »Concordia 
Res Parvae Crescunt", in De Wijnberg: bet bouwen van 
een vergaderlokaal voor genoemde Vereeniging. Inl. bij 
H Scluiurmaiis, te IJlst. Aanw. 16 Sept., te 11 uren. 

Berkel e. a., te 2 ureu, door de gemeentebesturen van 
Berkel c. a. en van Udenbout, ten raadhuize: het vol
tooien van den in aanleg zijndeu klinkerweg van deu 
Rnks-grooten weg van 's-Bosch naar Tilburg, door En-
schot en Berkel, over bet Heuveltje, aansluitende aan den 
prov. weg onder de gemeente Udenhout. Aanw. te En-
schot, 16 Sept., te 9 uivn. 

Maandag, » Nept. 
Utrecht, tc 2 uren, door tic maatschappij tot expl. van 

Btae&SnjOOrwegen, uan hot eenti-aal bureau : bet intvoen-n 
van herstellingen en het verrichten van bijkomende wer
ken aan de doorlaat bnig hij kilomeU'riKUil 44620. iu den 
spoorweg Utrecht—Bokstel. Inl. by Jen wctieiiigenicur 
te Vltosch. Aanw. 13 Sept. 

Z u i d l i t m i , door het waterschap Westerkwartier, teil 
rechthuize: het venliepen van het Oude-lnepje in de ge
meente M.irum. lid. bij den hoofdopzichter Vau Balen, 
Aanw. 17 Sept., te 10 ureu. 

Dlnadag, 99 Mept. 
Bu«»uni, te 11 uren, door het gemeentebestuur: bet 

bestralen van P. m. 1430 M* wegen, met bijlevering van 
gebruikte keien daarvoor lienooiligil. 

Maarteii«(lijk . te 12 uren, in de consistoriekamer der 
Nederl. Herv. gemeente; bet verbouwen der pastorie en 
eenige werkzaamheden in de kerk. aldaar. lEcstck ligt 
liij den kerkvoogd l(. van Dijk. Aanw. 17 Sept.. te 10 uren. 

Hokutel, bij den seciv-taiis-penuinguieester van bet 
waterschap der Rivier de Dommel: het verin-teren van 
de rivier de Tongreep, van de uitmonding te Stratum af 
tot voorbij de Vooister voorts, he Hoof onder Aalst. Iul. 
liij den ingenieur te Stratum. Aanw. 16 Sept., le 10 uren, 

Weenadag, SS Nept. 
Baardwijk, te 11 uren. door bet bestuur van bet 

waterschap De Binneii-en-Biiitenpolder van baardwijk, 
hij N . L. Dekkets: het cgalisecren der aardehaan en 
daarna hekliiikoivn vau een gedeelte weg in de Akker-
steeg, ter lengte van ongeveer 225 M. Aauw. te Ü uren. 

HelletaetNlilla. te l l ' / , uren, door den cnniuiandant 
der marine: het uitbreiden, veranderen en herstellen der 
magazijnen eu vau de schilders werkplaats op 's Itijks ma
rinewerf te Hellevoetsluis. Aanw. 14 Sept., van 10—12 
en van 9 — 4 uren. 

--Ilage. te 12 uren, door het ministerie van water
staat enz- ten dienste der Staatss|ioorwegeii: het makeu 
van de aardehaan. de kunstwerken, den hoveulmuw, de 
overgangs- cn ige andere werken voor den sumrweg 
(ieldermalseu-Tiel. Inl. hij deu sUianvv. ingenieur 
te (ioiincbem. Aanw. 13 en 15 Sent., telkens te I2V, 
uren. aanvangende aan het station (ieldermalseii. Raming 

ƒ 435.000. 
nandrrdag, 23 Nept. 

Malkuerum. te 10 uren. door kerkvoogden der Herv. 
g -ente, hij D. W. Postma: het afbn-ken der oude- en 
bet bouwen eener nieuwe txistorie of |iredikaiitsvvi>ning. 
Inl. bij A. s. Onperns, te Staveren. Aanw. 16 Sspt, te 
10 ureu. 

VrUdag, Z4 Nept. 
Arnlirm. hij notaris K. W. L van Kek: bet verlengen 

en verhoogen van 4 dvvaiskrihben voor de Marieiidaalscbe-
waanl lx len de sjmorhrng te Arnhem eu hoven bet 
Drielschev.fr. langs den rechteroever van den Nedei-Rijn. 
ondei' de gemeente Oos ter boek. 

Maandag, 37 Nept. 
'•-Hage, te l | l ' , uren, d-mr bet ministerie van water

staat enz., aan hel lokaal van bet prov. bestuur: het 
leveren eu itihaugen van 3 |«iar buiten- en 3paar hi n-
deureii iu de groote inundatie- of hulpslms te Dalem, met 
het uitvoeren van verdere werkzaamheden aan die -Iu.-. 
Aanw. 22 S-j-t. Ha g j I5.1KK). 

Uiit-il.ii:. SN wrpt. 
Leeuwarden, te 1 uur. door het ministerie van wa

terstaat enz., aan het gelmuw van bet pmv. bestuur: bet 
driejarig onderhoud vau de sluis enz. te Miumike/ijl eu 
de l'rieschi' sluis bij Zoutkamp, in 2 perc, Aanw. 22 
24 Sept. Baming: perc, 1 ƒ775. perc' 2 ƒ1000. 

WaeiiHdag, 29) Nept. 
'a-llage. te 11 uren. door bet ministerie van water

staat enz.: lo. het landwaarts vei leggen va li gedeelte 
zeedijk der pol.leis Nicuw-Ifoiinvoutiira, Mooklioek en 
Trekdam. langs deu rechteroever vau de Dorische Kil, 
onder 's-(!lavendeel. Aanw. 24 en 25 Sent. Baming 
ƒ"68.270; 2o. het landwaarts verleggen van een gedeelte 
dijk van den Oudc-Beeriudder, langs den linkeroever van 
de Dorische Kil, eu eenige daarmee iu verhand staande 
werken. Aanw. 24 en 25 Sftpt Kaming /*87.360: Bo. de 
lichting en opruiming van een in het l*annerdenschi> 
Kanaal, onder do gemeente Hoornenburg, tuss.1 Ie 
kilotiieterraaieii 14 en 15 der herziene rivieikaart, gezon
ken vaartuig. Aanw. 24 en 25 Sept. 

'a-Hage, te 12 uren. door het ministerie van water
staat enz., ten dienste der Staatss|Nxn w,; het houwen van 
eene overlaad loods OJ> bet goederensUiti.in iu de Stads-
lietlaudeu te Amsterdam, teu behoeve van den spoorweg 
Nieuwedii>|»—Amsterdam. Inl. hij den eerstaanw. ingen. 
te Amsterdam. Aanw. 21 en 22 Sept., U' II uren. Ita
miiig ƒ32.500. 

Denderdag, 3(1 Nept. 
Aaaen, te 4 ureu, vanwege het ministerie van justitie, 

aan bet gelmuw van het prov. bestuur: bet vcrhiii'.ieii 
en verdiepen van eeu gedeelte der Kolonievaart, liet ma
ken van 2 dcaai bruggen. 2 draai vonders en eeiu' losse 
brug. bene rem het ben wen eener dienst woning en bdbe* 
boorende werken. Inl. bij den hoofdingenieur in liet 8e 
district, te Groningen, hij den ingenieur, te Assen eu by 
den opzichter De Weger, te Veenhuizen. Aanw. den 7<n 
dag vóór de bestediug. 

Vrijdag, S « c t . 
' -H. i - . l i , te 101/, ureu. door bet ministerie van water-

teistaat enz., aau het goliouw van het pmv. bestuur: het 
verlichten van buitengewone heistellingen aan de Rijks
werken van het puntvcer te l.ith. Aanw. 27 Sent. Ita
miiig / 600. 

Alloop van Aanbestedingen» 
Haarlem, 99 Aug.: het maken van eene brug over de 

St:hooteisiiigelgracht aldaar, ouder liehoer van deu archi
tect .1. E. van den Arend; ingek. 7 hilj., als: 

l Kievit, ƒ 10,599 
C. Bos, • 10,593 
I'. van ICssen, 10,477 
.1. A. Raasveld, i 10,300 
It. Z u it hof. „ u,g;(u 
J. B. basscluiit. H 9,473 
W, en M. Mulder. i 9,200 
Raming * 9,000 
gegund. 

a-«raveaande, 28 Aug,: het makeu van eene tweede 
aanlegplaats voor vaartuigen en bet bestraten der toe
gang-wegen; ingekomen 4 bilj.. als; 
J. v. d. Vlugt, te Rozenburg en 

J. de Hruijne, * Nieuwen boom, ƒ 7156.47* 
C. Lalleiuan, » Rozenburg, • 6975. 
A. van Kendeuburg, • 's-üravezaude, i 67;t0. 
J. Van-kamp, » idem « 0529. 
gegund. 

Eek-en-Wiel, 31 Aug.: ihet bouwen van een hoeren
huis met koetsbuis, onder beheer van den aivhitect M. h'. 
Smit; ingek. 7 bilj., als: 
W. Ziinlam, te Utrecht ƒ 13,306.94 
J. van Os Az., » Amerengen, » 13,000. 
J. A. van tienden, » idem » 12.997. 
J. II. B. Verweij, • Lieiiden, » 12.980. 
J. van Wees, • Slaurik, * 12,915. 
Th. f. M, K. (iubbols i Titd, ., 12.616.88 
A. J. van Alpheii, n idem • I2.3Ü9. 
gegim.l. 

Milligen, 1 Sent.: het bouwen van eene kerk met 
toebchooren, onder beheer van den architect W. Th. 
Dibbits; ingek. 7 bilj., als: 
.1. M. Muskens, te Herwen, ƒ 5780 
S. C, S. Schoenmaker, i Lohitb, i 4994 
R. .1. Wicbeis, » idem 43-19 
H. Hoiinick. i Puniionlen, 3928 
Gebr, Vau Dealen, » Arnhem, i 3766 
•b Jansen, • Didam, • 3090 
II. Verborg, « LoUth, 1 9499 
gegund. 

/«iJiidreelK ' , 2 *Se|it.: het maken eener nieuwe be
schoeiing, lang 75 M.; ingek. 0 hilj.. als: 
J. (i. v. d. Made, te Dordrecht, ƒ 5300 
.1. v. d. Vlugt, « idem » 4985 
J. (». Woudenborg, » idem » 4850 
C. de Botst, ii l'ajH'iidiecbt, | 4479 
V. I, Wulfsen, i, Zwijadrecbt, » 4300 
J. vau Trigt, i lleerjansdam, •. 4241 
gegund. 

Wljlrc. 2 Sent.: lo. de verlmuwing van bet school
lokaal en onderwijzeiswoniug: ingek. 7 bilj., als: 
11. l'mmels, te Maastricht, ƒ 6737 
M Duikers, • Kerk rade, '. 6720 
II. Babcts, o IbiM-ng. » 6115 
J- Klijn, .• Maastricht, | 6085 
J- [-uitzeil, - Wittem. I 6980 
J. H . r rissen, » 1 lud-ValkeuUrg, i 6646 
J. M. Meys, , öchimieii, i 6620 
gegund. 

9o. de levering van schoolineulielen; ingek. 6 bilj. als: 
J. Schappen, tc Lhimiel, ƒ 704 
H. Hsbètt, 1 Valkeulwig, . t»b 
I. Lintzen, • Witb-m, • 680 
J. M. Krissen, „ Oud-Valkenberg, « 608 

J. M. Meijs, te Schinnen, 
J - Hottiié. • Heerlen, ï 483 
gegund. 

-Hage, 3 Sept.: het driejarig onderhoud enz. van liet 
Rijks-jKist- en telegraafgebouw te Rosendual; . 
sclirijvei' was H. A. de Briiyn, te Rosendaal, voor , 

Purmerend, 3 Sopt: liet bouwen vau een wr* 
en .plantenkas ten behoeve van A. M. Middelliof. aldaar, 
onder beheer van den architect IJ. Bijvoets Hz., te Am-
fterdsm; ingek. 7 hilj.. als: 
Ik'uinan, te Purmerend, ƒ 8247 
•I. Band, a idem 1 8192 
K'. de Lange, 1 idem 1 8075 
J. Vel, A idem 1 6980 
M. Worp, .. idem 1 6770 
A. Kis,mberger. idem 0 fiflH6 
A. Pet en ,1. de Vries, | idem a 6172 

Purmerend, 3 Sept.: bet leveren aau de gemeente 
van p. in. 100 M 1 grint; minste inschr. was .lac, Roelulk, 
te Nijmegen, a f%M pér IH voor den wal. 

'a-llage, 3 Sept.: liet rioleeren en bestraten van de 
Hei'inskerck- en Verleiigde-l'ietheiustraten; ingekomen 11 
bilj., als; 
t. Dtibhelman. te Dordrecht, ƒ12,460 
A. it. Rutgers, ,1 's-Hage, » 8,550 
W. K. Raasveldt, 1 idem » 8,320 
C. J. V. d. Horst, 1 Rijswijk, 1 8,200 
W. I». Teeuwisse, , vl lage, . 8̂ 200 

Ker, 1 Rotterdam, * 8\200 
•I. v. d. Ham, „ Voorburg, ,1 8.000 
II. .Iiuigeiihurger, 1 Waddinksveen, » 7,960 
F. Colson, • 's-Hage, 1 7,900 
K. Haasnoot, Katwijk en 

Van der Drift, , St-hiphiiden. I 7,550 
Tom & V. Ik'igeu Henegouwen, 's-Hage, » 7,485 

«ran lngen , 3 Simt.: het bouwen van eeu aichiefge-
bouw; ingekomen 12 biljetten, als; 
J. Werkman, te (Ji-oningen, ƒ 67,60.3 
i. TiKsinaii. 1 idem * 66,500 

W . Wietsema, 1 idem » 66.240 
J. Walliiiga. ., Helpman. » 66,090 
H l .m- i i . Leeuwanlen, > 611,900 
B. Tichelaar, • idem * 63,000 
II. (J. Jansen, » Groningen, » 62,220 
K, BerketibN. b. . idem a 61,490 
T l i . B>'kbui-eii|DJDamstra, * l^euwarden. » 90,2:10 
II. (i. Brouwer, » Stiens, * 57,800 
II. v. d. Nap. 1 (iroiungen, a 66.400 
K. dc Groot, 1 Helpman, • 55,948 

Beetalerewaag. 3 Sept.: de levering van 175,000 
straatklinker» I Duilschel; gegund aan 11. Holland, te Nij
megen, ii ƒ18.48 per 1000. 

Welvega, 3 Sept.: bet bouwen eener boerenhui/ing te 
Soiinega. onder beheer van deu architect N . O. Veenstra; 
ingek. 23 bilj., als: 
T. do Boer, tc Munnikeburen, ƒ 9999. 
K. Ligewvg, 1 Scherponzeel, 1 9663. 
I, laigehnoer, « Minuukebureii, » 8899.09 
J- Zijlstra. * Sonnegs, • 8888. 
.1. van Dijk. a Ferwerd, 8777. 
I'. Zijlstra. • Oldeholtpade, a 8784. 
J. G. Hofman, « Blessc. 1 8604. 
T. Nixii. « Mniiiiikehuren, » 8595. 
A. Hoogkamp, « Sberjieiizeel, » 8585. 
H. Hoogkamp, 1 Nijelamer, 1 8256. 
Ik Overwijk, 1 't.Meer, • 8190. 
!'• Booms, 1 Oldetiijue, • 8179.50 
A. Boomstna, 1 Berlikum, » 8149. 
J. Nijbr.lt, » Wolvega, • 7924. 
S. Lenstra, > idem » 7678. 
J. v. d. Moer, • Nyeholtwolde, » 7590. 
J. v. d. LtH-uw, 1 Bovoukiiijpe, 7387. 
S. Brugge, 1 Spanga, 1 7369. 
R. v. d. Veen, » Terwispel. • 7187. 
V van Kijk, » Lippen buizen, » 6978. 
S. de Boei'. • jdem „ aojg. 
L. v. d. Sbaaf, » idem H 6790. 
D. Kcuning. • Ureterp, • 0477-
gegund. 

Utrecht, 4 Sept.; het aanleggen van rioleering en be
strating op veis. billende plaatsen ; minste insclir. was J. 
Krachten, te Utrecht, voor ƒ5968. 

Nijmegen, 4 Sept.: het maken van een gebouw voor 
de R.-K. Gezellen vereniging St.-Jozef; ingek. 4 bilj., als: 
II. Jansen, te Arnhem, ƒ 19,897 
J. T. Kerkhof, „ Nijmegen, 1 19,491 
11. M. Hendriks. „ idem 1 18,896 
O. Hijiitjes, • idem ,1 15,475 
gegund. 

Arnhem, 6 Sept.: het vorbniivven der villa op hot 
buiU'iigiK'd uWesterpark" to Oosterbeek. voor tvkening 
van I». Curst Jr., onder beheer vau de architecten Van 
Gendt en Nieruad; ingek. 7 bilj., als: 
Gebr. Van Dalen. te Arnhem, ƒ 15.458 
H. lansen, . Didam, i 15,4:18 
II. Heuvels. Artihem, » 14,000 
W. Lensink en Zn., » idem • 12.784 
A. Kliiassen. 1 Oosterbedt, » 12,777 
II. W. OldenbaVe. • Idem 1 10,825 
S. van Buik en Zu., • idem » 9,845 

Kuilenburg, 6 Sopt: bet bouwen van een woonhuis 
op den Hoek der Katten- eu Tollestraat, aldaar, voor 
Diessi'lbuijs 011 Niouweiihiiijseii: niet gegund wegens te 
hooge ovi'iscbrijving der begrooting. 

Weatkreek, 0 S.>pt.: het aflovken en wedompboiivven 
van bet gemeenU'liuis; ingekomen 17 bilj.; de hoogste 
inschrijving bedroeg ƒ 5116: gegund aan den minsten in
schrijver C. Hartman, te Westbroek, voor ƒ 3440. 

Amairrdara. 6 St-pt; het bouwen van lo. een kantoor 
op de Baangracht, 90, idem van een woonhuis op de 
Leidschegraclit. voor Spakler & Tetterode; ingekomen 4 
bilj., als: 
J. Schutte. t.' Amstenlam, j 56.239 
Staal \- Baaliueijer. « idem « 55.145 
I>e Zwaan S Koïier, » idem * 54.947 
W. L. I^'ibbi-andt. • idem • 51.437 

Arnhem, 7 Sept.: bot afbreken van oen huis en het 
opbouwen daar ter plaatse van eeu kantoor euz., voor A. 
J. Molhuaiui. onder beheer van den architect J. W. Boer
booms; ingek. 2 bilj., als: 
J. Host, te Arnhem. ƒ 3597 
W. A. R. Kok, . idem > 3491 
gegund. 

a-Hage. 8 Sopt.: lo. de uitvoering van werken tot voort
zetting van de vorlietering der Boven-Maas onder de ge
meente Andel; ingek. 11 biljetten, als: 
C. Sterk Hz., Heukelum, ƒ 24,781 
O. e> Hoog. Goriiichcm, 24.400 
D. C. Hakkers, Werkendam. » 22,700 
A. Volker Lz., Sliedrecht, . 22,600 
J. van lloftcn, Divumel, i 22.432 
A . L. van Wijngaarden IJz., Sliedrecht » 22,890 
1*. J. Roaboa Jr., Woudrichem, » 20,800 
A. G. Huvskes, Bedel, » 20,740 
A , Booijons, Nederhemert, • 19,999 
T. Smits Mz-, Wijk, i 19,999 
J. A . van Haaften, Sliediwht, i 19,897 

2o. bet makeu van eenige werken in deu bovcumoiid 
van de Nieiivve-Merwede, onder de geia. Werkendam 
ingekomen 6 bilj., als: 
0. vau iler PUS, te Hai-diuksveld, j 86,740 
A. Volker LZ. , i Sliedrecht, i 68.593 
U Kalis Kz., i idem i 67,890 
('. Sterk Hz., i Hciikoluiu, i 65,219 
A. ü. Buyskes. • Hedel, i 011,945 

8o. bet maken van bet gedeelte Kestoren— Resson— 
bist van den s|xjorwcg Amersfoort—Nijmegen; ingekomen 
12 bilj., IIIH : 
B. S. Reymor. Botterdam. ƒ 619.500 
lï. A. ran Hattem. Stadrecht en G. Givilkoop, 

Dordrecht, » 619,000 
A. S. Schaafsma. Harlingen, * 615.849 
J. J. Bekker, Lent sn A . D. van Saters en Ce», 

Nijmegen, i 613,400 
ü. Volker. Dordrecht en A . Volker Lz., Sliodr., « (Hw.ooo 
b. Kalis Kz-, Sliedrecht, i 695,800 
L Verhoeven, OisU-rwijk, > 579,000 
J. Kony. Amsterdam. * 674,800 
Th. Verhoeven, Deventer, * 666,900 
J. Rillen, Grave, , 565,050 
J. van Otten I'/., Dreumel, » 505,900 
G. Straatman, Linne, « Ml,400 

4o. het leveren en verwerken van 21 00 scheepstoiis 

stortstoen ten behoeve van de overbrugging van het Hol
landsen Dien; ingek. 2 bilj., als: 
L. A . van Haaften. te Sliedrecht, ƒ 72,665 

Volker, . Dordrecht, • 68,400 
Raarn, 8 Sept.: hot houwen eener kerk mot toren en 

consistorie vsot do ('br. Geief. gemeente; ingekomen 8 
bib., als; 
J. Ileijiiik. te Amstenlam, ƒ21,900 
1 • Andiiesson, * Hilversum, » 20,999 
•V hw-ist , idem „ uo,776 
';• Wou.la, , Naanlen, - 17,840 

P. Leenders. » Utrecht, i 17,41.1 
J. t . van Gun, • Weesp, 1 17,269 
<• Spoor, 1 Ene, 1 15,800 

tamper, . ikuun, ,. 16,166 
Arnhem, 9 Sept.: bet verric.bton van eonige vernieu-

vviiigeu en herstellingen aau het inwendige der provinci
ale gehouwen; minste inschr. waren Geb. van Dalen, al
daar, voor ƒ 398. 

Zul ren 9 Sopt: het IHHIWOII van een woon- on win
kelhui- voor de Gebr. R. eu II. G, Gerritsen, onder heb • 
van den architect ,1. Uiterwijk Wz.; iugek, 10 bilj., als; 

• W. Douwes, te Zutfen, ƒ 6560 
11. Laiigenberg. | idem „ f,459 

I Hei-wijk, « idem ,, 6363 
II. -I. Bessom, , idem • 6249 
(i. .1. Grooten, » idem • 6156 
0' Schnrink. * j,],.,,, , fiioo 
J. A. Gaivelink en Zn,. » idem i 6917 
'•• Nijl.ind, | jdem i 6893 
j; Schut, , Brummen, i 5849 
G. .1. Boerstoel, . klem i 5839 
gegund. 

Kalterdam, 10 Sept.; bet maken VJUI den onderbouw 
eener zei-viscbinarkt met bij IM boorende werken; ingek. 
27 bilj.. als ; 
W . Luuinots. Strijen, ƒ löfi.350 
J. Hoogsti-.mten en H. Visser, Rotterdam, * 153.300 
Wed. l i . van Bar n Zoon, Rotterdam. « 142.000 
P. Boek) K.Az, AlhlasM-rdam, , 140.000 
.1. v. d. Vlugt, Dcrdrecht, • i3K,t87 
C. W. H.«.gendijk. Goods, ,. isaooo 
M. L. van Sjianje, 's-llage, » 133,400 
A. .1. Stal. Rotterdam. i 132.200 
Wed. (J. lairnsie en Co., idem, a |9B,4B6 
I'. G. Winters en II. Lagerwaard. Kralingen, » 1211.411 
A. R. Rutgers, 's-Hage, „ 128.4«7 
K S. Reijuier. Rotterdam, » 124 990 
W. I'. Teeuwisse, 's-Hage, ,, 124.690 
ii. N . L. van den Drilt. Schipluiden, » h>3.600 
Iv. Haasnoot, Katwijk a/Zee. » 123.600 
II. Stelwagen, Rotterdam, t 121,200 
A. Laiigeian, Kralingen. „ 121.IHH) 
lom en Van Hergen Henegouwen, 's-llage. » 121,000 

.1. de Breij, Rottenlam, ., 12O.N0O 
«'• J. Tuss v«'k, idem, ,, 120.800 
I'. A. A. van Regei tor, idem, » 117,840 
II. Wienboveii, Schiedam, i 116,900 
B, II. Beiilcrwelleii, Rotterdam, » 116,200 
W. Zonneveld, Kralingen, „ Ll£l80 
(i. Keij. Rotterdam, « 110,000 
K W. Keper en M. L van de Laar, idem, « 108,497 
A. van der Spiegel, idem, 106.993 

B O U W V A N S C H O L E N . 

Het koninklijk besluit vim .10 Augustus 11., tot 
uitvoering van art. 4 der wet van 17 Augustus 1878 , 
bevat de volgende liopalingen: 

5 i . Van den bouw cn de inrichting van lo
kalen , waarin openbaar lager onderwijs wordt 
gegeven. 

Art . 1 Bij het bestek voor den bouw eener school 
legt het gemeentebestuur aan den districts-school op
ziener over: l o . een uittreksel uit «te kadastrale 
kaart binnen een kring van 900 M . straal rondom 
het terrein, aanwijzende het perceel met zijne naaste 
belendingen, z.»meilc de binnen dien kr ing gelegen 
inrichtingen, bedoeld bij de wet van 2 Juni 1875 
(Staatsblad n". 95) ; 2o. teekeningen van den platten 
grond, de doorsnede en het uitwendige, op de schaal 
van 1 tot 100. 

Ar t . 2. De nabijheid, binnen deu in art. 1 aan
gewezen kr ing , van inrichtingen en plaatsen, na-
deelig voor de gezondheid of belemmerend voor het 
onderwijs, wonlt bij het stichten eener school zooveel 
doenlijk vermeden. I^iat bet beschikbaar terrein ilit 
toe, dan wonlt het .schoolgebouw opgericht vrij van 
andere gebouwen. Dit voorschrift geldt niet de on-
derwijzei-swoning, zoo die met het schoolgebouw ver
bonden wordt. 

Art . 3. De grondslag van het schoolgebouw wordt, 
zoo noodig, opgehoogd tot ten minste 0.5 M . boven 
den boogsten normalen waterstand der omgeving. 

Art . 4. Kr is binnenshuis geen gemiH-nschap tus
schen schoolgebouw en ondcrwij zeis: won ing. 

Art . 5. Kik schoohertrek wonlt voor niet meer 
dan honderd leerlingen bestemd. Vertrekken voor 
meer dan vijftig leerlingen worden zoo ingericht dat 
z i j , door eene afscheiding, in twee doelmatige ver
trekken kunnen worden verdeeld. 

Ar t . 6. De vlakke inhoud van elk schoolvertrek 
bedraagt ten minste 0,8 M 1 voor iederen leerling. 
Dc lichamelijke inhoud bedraagt ten minste 3,0 M * . 
voor iederen leerling. De hoogte tusschen den vloei
en de zoldering bedraagt ten minste 4,5 M . 

Art . 7. Het hoofd der school draagt zorg, dat 
tusschen den werkmuur en dc voorste bknk een af
stand zij van ten minste i , 3 M . ; dat de overige 
gangpaden langs de muren of de ulscheiding U'ii 
minste 0,G M . breed zi jn, en dat de gang|iaden tus-
sdum dc naast elkander geplaatste rijen banken eene 
breedte hebben van ten minste 0,4 M . 

Art . 8. Het lioofd der school draagt zorg, dat 
de nfstand tusschen den werkmum- en de leuning 
der daarvan vorst verwijderde banken niet grooter 
zij dan fj,5 M . De wanden van het schoolverlivk 
zijn licht cn mat gekleurd. Het schoolbord is mat 
geverfd. 

Art . 9. Het schoolgebouw is in alle deelen stevig 
en eenvoudig. Üe buitenmuren hebben ten minste 
0,23 II. dikte. 

Art . 10. De lichtramen worden zoo geplaatst en 
ingericht, dat liet vertrek voldoende en doelmatig 
verlicht z i j , en dat tc sterk invallend licht worde 
getemperd. Het bovengedeelte der inde muren aan
gebrachte lichtramen moet te allen tijde zonder moeite 
kunnen wonlen nedorgeschoven. De lichtramen wor
den niet geplaatst in den werklnuur. 

Ar t . l i . De vloer van het schoolvertrek is van bout. 
Ar t . 111. De deuren van het schoolvertrek zijn niet 

in onmiddellijke gemeenschap met dc buitenlucht. 
De gangen cn portalen zijn behoorlijk verlicht, ten 
minste ü M . breed, en niet lager dan 2.5 M . 

Art . 18. De schoolbanken worden vooi-zien van 
eene rug- of lendeleiming. Ue schoolbanken hebben 
niet meer dan twee zitplaatsen, en zijn zoo inge
richt , dat do afstand tusschen bank en tafelblad kan 
worden gewijzigd. In elke school zi jn, met betrek
king tot de afmetingen, niet winder dan drie soorten 
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t u banken, waarvan dc breedte verschilt van ten 
minste 1 kt. tot ten minste 1.1 M . , dc diepte van 
ten minste 0.07 If. tot ten minste 0,8 I I . Het tafel
blad van een voldoend aantal school banken wordt 
ingericht voor de oefeningen in handwerken voor 
meisjes. 

Ar t . 14. Bij elk schoolvertrek voor jongens cn 
meisjes zijn twee privaten cn eene waterplaats; bij 
elk schoolvertrek voor jongens ccn privaat en eene 
waterplaat!; bij elk schoolvertrek voor meisjes een 
privaat. Kon schoolvertrek, volgens het voorschrift 
van art. i i , tweede l i d , verdeeld, wordt vooi- dc 
toepassing van dezen regel als een vertrek beschouwd. 
De privaten cn waterplaatsen zijn alleen uit het 
schoolvertrek toegankelijk, en hievan afgescheiden 
door een voorportaal, waarvan dc deur, evenals de 
deuren van privaat cn waterplaats, op de hoogte 
van 1.4 II. met doorzichtig glas is voorzien, liet 
voorportaal is ten minste 1 M . diep cn niet lager 
dan 2.5 M . De privaten zijn ten minste 1 M . 
diep en 0.H M . breed; de waterplaatsen zijn ten 
minste 0.0 M . breed. Privaten, waterplaatsen eu 
voorportalen zijn behoorlijk verlicht, eti van voldoende 
middelen van luchtvel'versch ing voorzien. Laat het 
lieschikbaar terrein de inrichting van privaten en 
waterplaatsen overeenkomstig deze iegoion niet toe, 
dan kan Onze Minister, met de uitvoering der wet 
van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n". 1 2 7 ) M a s t , 
den districts-schoolopziener gehoord, daarvan onthef
fing verleenen. De privaten en waterplaatsen worden 
dan ingericht op de wijze, door den districts-school-
opziencr goed tc keuren. 

A r t . 15, Voldoende middelen tot verwarmingen 
liichtveiversching worden in elk schoolvertrek aan
gebracht. 

A r t . 10 . Voor zooveel het beschikbaar terrein 
het toelaat, is bij elke school een gedeeltelijk over
dekte s|>celplants. Dc grond der speelplaat* wonlt 
voldoend hard gemaakt. Voor spoedigen afloop van 
het regenwater wordt gezorgd. 

A r t . 17. Het liergen van kleederen indeschool-
vertrekken is verboden. Als bergplaateen worden 
gebruikt de gangen, portalen of daartoe ingerichte 
vertrekken, die behoorlijk verlicht en niet lager zijn 
dan 2.5 M . 

A r t . 18. De vlakke inhoud van elk schoolvertrek 
in lokalen, waar openbaar lager onderwijs wonlt 
gegeven bij het in werking treilen der wet van 17 
Augustus 1878 {Staatsblad no. 127), bedraagt ten 
minste 0.05 M 1 voor iederen leerling. De licha
melijke inhoud bedraagt ten minste 3 M * voor 
iederen leaf Bag. Die lokalen worden vóór 1 Januari 
1884 in overeenstemming gebracht met de regelen, 
vastgesteld hij de artikelen 4 , 5 , tweede l id , 
7 , 8 , 1 0 , tweede l i d , 11 , 1,12, eerste l i d , 13. 
eerste en laatste l i t l , 15 cn 10. Artikel 1 3 , 
tweede en denle l i d , vindt in die lokalen toepas
sing, zoodra de schoolbanken door nieuwe worden 
vervangen. Eischt in die lokalen de inrichting van 
privaten en waterplaatsen naar het oordeel van den 
districts-schoolopziener verbetering , dan iioodigt hij, 
met mededeeling van zijne bezwaren , het dage
lijksch liestuur der gemeente uit, het ontwerp eener 
verbeterde inrichting aan zijne goedkeuring tc onder
werpen. Dat liestuur voldoet hieraan binnen drie 
maanden, en voert het ontwerp uit binnen drie 
maanden na de goedkeuring. Van de regelen, vast
gesteld bij do artt. 4 cn 5 , tweede lid , kan onze 
voornoemde Minister, deu districts-schoolopziener ge
hoord, voor de i n dit artikel bedoelde lokalen ont
heffing verleenen. 

§ 2. Van den bouw en de inrichting van 
lokalen, waarin openbaar middelbaar 

onderwijs wordt gegeven. 
Art . 10. De regelen, vastgesteld bij de artiki 

len 2 , 3 , 0 tot en met 1 2 , 1 5 , 10 en 1 7 , zijn 
van toepassing op lokalen, waar openbaar middel
baar onderwijs wordt gegeven. 

Ar t . 20. Op lokalen, waar openbaar middelbaar 
onderwijs wordt gegeven bij het in werking treden 
der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad uo 
1 2 7 ) , is art. 1 8 , eerste en tweede l i d , van toepas 
sing. Die lokalen worden vóór 1 Januari 1884 in 
overeenstemming gebracht met de regelen, vastgesteld 
bij dc artikelen 7 , 8, 1 1 , 1 2 , 15 cn 17. 

Art . 2 1 . A r t i k c l l 8 , vijfde l i d , geldt voor loka
len, waar ojieubuar middelbaar onderwijs wonlt ge
geven. Bij de toepassing van die bepaling is de 
taak, aan den districts-schoolopziener opgedragen, 
hier die van den inspecteur van het middelbaar 
ouderwijs. 

{• 3. Van lokalen , waarin bijzonder lager of 
middelbaar onderwijs wordt gegeven. 

Art . 22 . De vlakke inhoud van elk schoolver
trek bedraagt ten minste 0.05 M a voor iederen 
leerling. Dc lichamelijke inhoud («'draagt ten minste 
3 M s voor iederen leerling. Op lokalen, te slichten 
of in gebruik te neuten tot het geven van bijzond 
lager of middelbaar onderwijs, zijn overigens van 
toepassing dc regelen, vastgesteld bij de artt. 8, 
1 0 , 1 1 , 1 2 , eerste l i d , 1 3 , eerste l i d , cn 15 

Art . 23 . De lokalen, waarin bijzonder lager of 
middelbaar onderwijs wordt gegeven hij het inwer
king treden der wet van 17 Augustus 1878 (Staats 
blad no. 127) , worden vóór 1 Januari 1884 in 
overeenstemming gebracht met de regelen, vermeld 
in het laatste lid van art. 2 2 , met uitsluiting vun 
art. 10. 

A r t . 24 . Artikel 1 8 , vijfde l i d , geldt voor loka
len, waar bijzonder onderwijs wordt gegeven. Hij 
de toepassing van die bepaling op lokalen, waar 
middelbaar onderwijs wordt gegeven, is dc taak. 
aan den districts-schoolopziener opgedragen, hierdii 
van den inspecteur van het middelbaar onderwijs. 

§ 4. Slotliepalingcn. 
Art . 25. Op school vertrekken, uitsluitend l>e-

stemd voor ouderwijs in gymnastiek of voor labora 
torium, zijn de artikelen G , 7 , 8 , 1 0 , derde l i d , 
II , 12 eu 13 niet van toepassing. Artikelen 7 ci 
13 zijn niet van toepassing op school ver I rekken 
uitsluitend bestemd voor teckellondorwiJB. 

Ar t . 20. liet hoold der school laat ïn geen 

ertrek meer leerlingen toe dan geoorloofd is in te 
stichten openbare scholen naar de regelen van arti
kelen 0 en 1 0 , in beslaande openbare alsmede in 
alle bijzondere scholen naar dc regelen van artikelen 
1 8 , 20 en 22. 

Art . 27 . Geschillen over de toepassing vnn dein 
dit besluit gestelde regelen worden door Ons, den 
Raad van Stnto, voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, beslist. 

Art . 28. Dit besluit treedt in werking op 1 
November 1880. 

Vervolg der Iterichtcn en Meileileeliiigen. 
B I N N E N L A N D . 

— Aan de Middelburgse/te Courant wonlt uit 
's-Gravenhage gemeld, dat bij het eerstdaags te 
wachten rapport over dc voltooiing van den Rotter-
damsche waterweg werkelijk 20 ti 30 millioen wordt 
noodig geacht, gelijk indertijd gemeld, maar ter
stond tegengesproken wenl. De waterweg — zoo 
wordt er bijgezegd — zou dan echter ook iu orde 
komen. 

Correspondentie. 
Aan A. te L. Gaarne wordt aan uw verzoek 

voldaan. 

ADVERTENTIEN 
bestemd voor De Opmerker gelieve men. tor voor
koming van oponthoud, te adresseeren aan dc 

n o ci actio 
van genoemd Weekblad. 

T o t V l i j * I n i i - n v o m I n o g e n U l ' 4 ' I l 

worden advertentien voor het eerstvolgend nom
mer aangenomen. 

Advertentien. 
I E M A N D , die den cursus C voor Civiel-Ingenieur 

aan de Polytechnische School Ie Delft gevolgd heelt 
en in het bezit is van ecu getuigschrift B voor 
Civiel- , Bouwkundig-en Werktuigkundig Ingenieur, 
doch door omstandigheden verhinderd zijne siudit-u 
voort te zetten, vraagt een betrekking als 

Opzichter of anderszins. 
Franco brieven, onder letters O, II . , aan den 

Bockhandel van A L L E R T D E L A N G E , Damrak 0 2 , 
Amsterdam. 

ï i . i i . IU;SKI MH(,I;\. 
I E M A N D bekend met het maken van Situatie-, 

Algemeene- en Stadskaarten, Re visie-teeke-
ningen, teekeningen ter Lithografeering, 
ten dienste van Waterstaat. Spoorwegen, Ge 
nie, Polders enz., goede Certificaten eu proeven 
van net en accuraat werk kunnende loonen, vraagt 
ter besteding zijner vrije uivn teekenwerk bij 
aanneming of algehcele plaatsing. 

Adres letten A. / . Bureau Opmerker, te Arnhem. 

SCHALKWIJK & PE\\INKT 
Wijnstraat 17, Rotterdam. 

O n d e r z o e k van H o u i v m a t o r i i t l e i i . 

VEILING Woensdag 6 October ) l f l Q f . 
GUNNING Woensdag 13 October J 1 Ö Ö U 

lieide dagen des middags ten 12 ure, in het Ven-
duhuis iler Notarissen in de NoMst raa t n° . 5 , te 
's Gravenhage, van de HOUTKOOPERIJ ge
naamd Windlust bestaande in 2 H O U T Z A A G M O 
L E N S met A A N H O O R I G H E D K N , HKEKENIIUIZ1NG, 
S T A L L I N G , K O E T S H U I S , G R O O T E N T U I N , W E I 
L A N D cn A R B E I D E R S W O N I N G E N , 

alles gelegen ouder de gemeente Veur, tezamen 
groot 4 Hectaren, 20 Aren 28 Centiaren. 

Breeder omschreven bij Biljetten cn advertentien 
geplaatst in het Vaderland van den 28 Augustus 11. 
n*. 203 cn in het Dagblad ran Zuid-Holland eu 
's-Gravenhage van den 2 0 eu 30 Augustus 11. n". 2 0 4 . 

Nadere hilórinutieii tc bekomen ten kantore van 
dc Notarissen E I K E N D A L & L I G T E N B E R G , in het 
Noordeinde n° . 38 te 's-Gruvenhage. 

Aanbesteding. 
Op Woensdag den 15 September 1880 , des na

middags te 2 uren, zullen Commissarissen der So
ciëteit Amicitia tc Leiden aanbesteden: 

Het amoveeren van twee heerenhui
zen en het maken van een iSocië-
teitagebouw." 

De plannen en het bestek liggen van Dondcnlag 
den 2den Septeinlier ter inzage en overname in het 
perecel aan de Rreestraat no. 78. 

Dc aanwijzing zal plaats hebben op Maandag den 
lSden September 1880, des voormioViagsteesf uur. 

Verdere inlichtingen te bekomen bij 
W . F . V A N DER H E I J D E N 

Hooigracht 5. 

V Nog in den loop van dit jaar verschijnt de 
Tweede herziene druk vnn: 

BERGHUIS en DE GAVERE, 
practische Doorzichtkunde. 

BeatelUngen worden van nf heden ungenonm 
hij alle Boekhandelaren, alsmede hij da Uitgevers 
ll 'öRGESIUS & ZOON le Snji |wmccr. 

A a n b e s t e d i n g . 

Dc BURGEMEESTER .Ier gemeente ARNHEM, aal 
Donderdag 1« September 1880, '(namiddag. 1 uur, 
in bot o|ieiil,a:n- leu Gomeeiitolinize aanbesteden: 

Het op nieuw V E R H A R D E N van een 
gedeelte van den Eusebius.Buiten 
singel. 

Ilcstekken tegen betaling ter Secretarie verkrijgbaar. 

tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A a n b e s t e d i n g . 

(Voor rekening van den Staat). 
Op Maandag den 20"*" September 1880, dei 

namiddags ten 2 ure, aan het Centraalbureau dei-
Maatschappij tot Exploitatie van Stnatsspoorwegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n». 271. 
Het uitvoeren van herstellingen en het 

verrichten van bijkomende werken 
aan de doorlaatbrug bij Kilometer
paal 44620 in den spoorweg van 
Utrecht naar Boxtel. 

De besteding geschiedt hij enkele inschrijving, 
volgens g 40 van het Bestek. 

Het Bestek ligt van deu Septemlicr 1880 ter 
lezing aau het Centraalbureau bij de Moreelse Laan 
cn aan bet bureau van den Sectie - Ingenieur tc '$ Her-
logeubosch cn is op franco aanvraag op gemelde 
plaatsen te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Sectie-In
genieur voornoemd. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden den 
1 3 * " September 1880. 

Utrecht, den ~ i r a September 1880. 

Maatschappij tot Kxploitatie T a n 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
Op Woensdag den lfi*" September 1880 , des 

namiddags ten 2 ure, aan het Centraalbureau dei-
Maatschappij tot Exploitatie van Staatss|ioorwegoii 
bij de Moreelse Laan le Utrecht, van: 

Bestek n«. 272. 
Het maken van een Seinhuis bij de aan

sluiting der Spoorwegen vanZwaluwe 
naar Breda en Zevenbergen. 

Dc besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens jj 41 van het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 7in September 1880 ter 
lezing aan het Centraalbureau bij de Moreels»; Laan 
cn aan het bureau vau den Sectie-Ingenieur te llot
terdam en is op franco aanvraag op gemelde 
plaatsen te bekomen. 

Inlichtingen wonlen gegeven door den Sectie-Inge
nieur voornoemd. 

Utrecht, den 6 J " September 1880. 

Aanbesteding. 
Door ol' van wege het Best • van hei Water

schap der Rivier de Dommel c. a. zal wonlen 

AAN BESTK Kil: 
Het verbeteren van de rivier de Tong

reep van af de uitmonding te Stra
tum tot voorbij de Vorstervoortsche 
Hoef onder Aalst. 

Bestekken zijn op franco aanvraag, tegen betaling 
van ƒ11.50 per stuk, verkrijgbaar bij den Seerela-
ris-Penningmeester te Boxtel eu bij den Ingenieur 
te Stratum. 

Aanwijzing op hel terrein zal gedaan worden op 
deu 16''" September e.k., beginnende bij de 
Vorstervoortsche Hoef des voormiddags ' e n ^O uur. 

Inlichtingen zijn te bekomen hij den Ingenieur le 
Stratum. 

Inschrijvingshilletleii iu te zenden vóór of op deu 
21 September e.k., bij denSecretaris- penning-
meester te Boxtel. 

Opening der Billelteu op het Raadhuis te Burtel, 
den 22 September e.k., des müldags ten 12 uur. 

LOUIS GOFFIN & CIE. 
B U B D A R T O I S l o . 

L U I K . 
Eigenaars cn aploitanten 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 . 

GAS-ZUIVERING 
door het gebruik vun ijzoi-oxy.le, gelevenl door de 
tia* i'urilimtwti and Chemical (;". Limited Londen. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en Oost-lndië 

W. Hovon en Zoon, Rotterdam, 
bij wien liijzoiidrrhtslon en pryaopgaven verkrijg
baar zijn. 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
E l g a m n van Zuilen- ra Talelbazalt-sroeven 

in R I INI 'RUISSEN, 

Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 
Straatkeien, Portland-Cement, 

KAI.K, BKP1SSTF.ES, VUURVASTE STEESES, ESZ-
Sieuwehaven JS.zijdc 55 , I t u t t e r i l i i i n . 

\\\ RIETSCHOTEN & H 1 H 1 W E X & 
Wijnstraat Rotterdam. 

R O B E Y & C O X P ' 8 V E R T I C A L E STOOM
MACHINES met of i Ier S T O O M K E T E L , 
steeds voorradig. 

Wij gniandecreu deze, als zijnde de lieste iu hunne 
s i . tegen rounirrcorcudc prijzen. 
Geïllustreerde prijscourant wordt op aanvraag 

toegezonden. 

-A.lgr<*iiM»oii I>ei>ot 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 

SAND k GH., TE IWHES, FlillllUk. 
ZII .VKHKX MKI1A1IXK 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 PARIJS. 
Teokeningou en IVijsi-nunint zijn te In-vragen Ilij 

J . J . S A N D , Wijnhaven 70 llotterdam, alwaar«>k 
veikrijglmar: Versebillenile soorten van g,M„lkoo|.i 
T E G E L S en TROTTOIRSTEENEN (genre 
Sniregueminos). 

P 
M O Z A Ï E K . 

A R K E T V L O E R E N 
e n v e r g l a a s d e g e f i g u r e e r d e T e 

ge l s v o o r M u r e n e n D e c o r a t i e . 
DE LINT & O . , Haringvliet 7, llotterdam. 

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 , enz., alsimilo I1KKI.EEDIMI 
van M U R E N , T E G E L S voor I I I .OEMIIAKKEN en 
P A N E E L W E R K enz. 

Uitsluitend Ancntsrlia» van Slaw .(.- t"1. 
voor Nederland en deszelfs Koloniën 

G . J . oon, 
Firma A N T . D E W I L D , 

Scliceumukershaeeu .V'. t't'2 en Jufferstraat N". 
R O T T E R D A M . 

TTHÖLSItOKII. le Arnhem. 
I * t t « . Z i l v e r e n ü f e d n l l l e v o o r ttoiri-

| I H H - I i i « t r i l i n e n t e n . 
1*«79. II o o g M r onderMelieldlnu; v o o r W a 

t e r p a n - e n l l o e k m e e t - I n N t r n m e n l e n . 
Voorts: B A R O - en T H E R M O M E T E R S , alle soorten 

van KIJK K U S , B R I K F H A L A N S E N , enz. enz. 

H . & J . SUYVER. 
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 bekende typen 
eu reparation aan liosiaancle K E T E L S wonlen Iu 
ilen kortst mogelijken tijil gelevenl en uitgevoenl. 

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 . 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

door wie 
land aaugei 

VAL XXE3 TRAVERS, 
geeft berigt dat door baar tot eenige A G E N T E N voor den 

j a a a j ï J e l R * * " ' nrkoap van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 

F O L K E R S & O . te Amsterdam, 
mk tot liet leggen van vloeren Inlichtingen wonlen verstrekt an orders voor geheel Neder-

Vijftiende Jaargang. N*. 38. Zaterdag 18 September 1880. 

ion o|i gelijke viHirwaanli'li Fabriek, IScltweg N». 3 , to J in i t e rdam. 

De Directeur W. P. WALSH. 

Gedrukt bij G . W . van dor Wiel & C". to Arnhem. 

n . i 

D E O P M E R K E R . 
T T S T i T F C R T i A D 

Fig II 

gen in een klein geta l , hier en daar iu hun eigen 
vaderland, nog hodenteiidage, iu vernedering en ver
strooid leven. 

De Peruanen waren ook zeer ervaren in de bouw
kunst ; hunne steenhouwers wisten de hardsteen mees
terlijk te bewerken , hoewel zij dit deden met koperen 
gereed schap. 

Hunne tempels versienlon zij , van buiten zoowel 
als van binnen, met goud, en in de aangelegen tui
nen stelden zij fonteinen en beelden van edel metaal, 
/.ij construeerden dc muren afwisselend met stee-
nen, door goud bekleed en met harde, zwarte blok
ken, die zonder kalksjwcie werden saamgevoogd. 

Genoemde volken schijnen van alle bouwambachten 

worpen, en door v»cin ^ o u , , , y . . • 
ze werden uitgevoenl. 

Ken even merkwaardig product van bouwkunst 
vindt men bij dc Penen, iu dc bouwvallen van het 
Tsjilmitiar of Vecrtig-zuilenpuleLs te Pcj-séjiolis. Deze 
veertig zuilen verhellen zich op onderscheidene ruime 
plateau's aan de helling van den berg Ruchmed en 
begrenzen eene vlakte van omtrent 500 meter lengte, 
bij 300 meter breedte. 

De eigenaardige Perzische kunst had in den tijd 
der stichting van d i l paleis aan hoogen trap van 
ontwikkeling bereikt. 

De Grieksche bouwkunst, waarvan de geschiedenis 
een aanvang neemt met do werken der Doners, 80 

openingen werden bezet mei nailüoorschijnende steen* 
platen en later met gekleurd glas. 

(•) Dc TrojiiatHcliL' oorlog, tusschen de Grieken cu dc 
bewoner* viut Rlciu-Azic, werd gevoerd iu het negenjarig 
tijdvak vun 1111*1 —1184 vóór onze jaartelling. <>j> raad vuu 
*'ilv-i-fu-. /i-i-'t dc sage, vervaardigden de Grieken een groot 
houten jiaird, in wellen hul ligchaam /i-h dc hckwitam»te 
Grieksche al rijders verborgen; welk imard, bij het opzette 
lijk aftrekken der ftriekM'he mocht, doordc Trojanen binoeu 
de attid werd gebracht en n.i.t-t den tem|>el vaii Atheue 
-' [il;i:tt Des nakal kr .-.I ii de gewapende en bezielde 
ingewanden uit het paard, eu kwumen terzelfder tijd de 
afgetrokken Grieken terug uaur de st.nl, «taken tic inwuucri 
inecrendeeU overhoop, dc »u.I iu brand eu namen bexit van 
Troje. 

en W E R K B A Z E N . 
itorlijk Vrijdagavond te bezorgen. 
regels ƒ 1.—, daarboven 20 cent voor eiken regel 

roor een bewijsnummer. Advertentien voor bet bui-

je voornaamste kerken uit dezen tijd zi jn: de 
ve-Vrouwekerk tu Miuigdciihurg (1014); de S t -
foekerb tc Keulen ( I0C0) ; de kerk tc Lonrth 
het DarmsUidsche (1000); de hoofdkerken te 

es en te Norwich in Engeland (1098); de dotn-
k tc Worms ( I110) ; du St.-Ambrozio te Milaan 
de St.-Maria in Trasteverc te Rome (1139); de 
0 te Ment! en die te Spiers (1160); verder nog 
er andere, als de dom te SchafThausen enz ; ter-
1 een der fraaiste kerken in den nieuw-ltou,aan-
en siijl is die van St.-Scrnin te Toulouse. 
Van den Moorschen stijl (1*2:18—1485), iu Spanje 

Portugal van veel invloed, zijn de zuilen rank 
sierlijk , de boogvorm overdadig in elk deel toe-

wist, de muren van leem cn georneerd met gips, 
de vloeren van kleurige steentjes; kleurver-

rsels zijn ruim aangebracht. Vooral aan de bad-
nets met hare luchtige koepels cn stervormige 
nen werd veel kunst en zorg besteed. 
In dezen stijl werd de koninklijke burg Alharobra 
Granada, met den heerlijken Lceuwenhof, cn de 

skee, te Cordova, opgetrokken. Moskee, in het 
tbisch Miiesdsjid" of plaats der aanbidding, is de 
lm der kleinere Mohaiumedaattsehe bedehuizen, 
, met slechts één toren, van hout zijn opgotrok-
ï. Dc grootcre moskeeën in Turkije noemt men 
sjami's", het godsdienstig liedchuis voorden Viïj-
l, waarin ook de sultan zijn gebed doet. 
De spitsbogen, die men reeds van 226—651 in 
nsié, en in de 9e eeuw in Egypte vindt toegepast, 
iden iu den Moorschen stijl geen plaats. 
De nieuwe bouwstijl, die in 't laatst der 12e eeuw 
den Romaanschen volgde, is de Gerinaansche of 

er de Gothisehe genaamd. 

Nadat de nntieke bouwkunde tot zulke onveran-
lijke regels was geraakt, dat de oprichting van 

lig gebouw tot een cijfer voorbeeld was geworden, 
est er een nieuwe stijl wonlen gezocht, en het 
ristelijk middcleeuwsch tijdperk vond dien in den 
thischen vorm. 
Het karakteristieke van dezen stijl bestaat daarin, 

Ktigler (een uitstekend Duitsch kunstkenner, 
wren in Januari 1808, te Stettin, die z ich , door 
irtretfelijkcn aanleg begunstigd, aan onderschei-
te vakken van schoone kunst wijdde) zeer juist aan-
rkt , »van den geest in de geheele massa te doen 
ubliitken." 
De inrichting van het gebouw heeft evenals in 
t Itomaaiische den kruisvorm, doch vertoont meer 
1 architectonisch geheel. De zuilen en pilasters 
•en statig omhoog en hare beweging wordt voort
plant langs de straallijnen van het gewelf, tus-
len welke stralen, tot dekking der ruimten, drie-
ekige khiiswelven besloten zijn. Door deze constructie 
tstaat een ongemeen samengestelde welfvonn, wordt 
t massieve veel vermeden, en het geheel vertoont 
h luchtig en grootsch. Beschouwt men deze ge-
chte pilaren cn majestueuze gewelven, dan verheugt 
h het hart bij de gedachte, dat aan de kunst 
Ik eene verheven richting gegeven werd. 
Bij de Gothisehe kerken eindigt het hooge koor 
tt in een ronde nis , maar in een halven veelhoek, 
isschen de pilaren, die de schepen afscheiden,ziet 
in hooge, smalle, door sierlijk steenhouwwerk af
braken , en vnn rijk beschilderd glas voorziene 
•Iters , evenals de deuropeningen in spitsboog-
rui , die de heilige schemering van het inwendige 
i tempels veroor/aken. Van buiten staan tusschen 

vensters steen pi lusters of contreforten, die in 
line torens eindigen; terwijl talrijke heiligbeel-
a het uit- en inwendige van den bouw versieren. 
Een schoon meesterstuk van Gothischen bouw 
•t't men in den dom te Keulen, die in dit jaar 
heel werd voltooid, en waarvan de oflicieele in-
jding dezer dogen znl plaats hebben. In 1248 
inl door den Aartsbisschop Konrnd von Ilochstaden 
eerste steen gelegd. Ds ontwerper van het oor-

•onkelijk plan bleef totdusver onbekend; sedert 
55 echter vindt men Gerard von Rile als bouw-
iestaf vermeld. In 1:12*2 werd het koor ingewijd; 
1509 werd het laatste geschilderde raam aange-

ii-lit. In 1848 schonk Lodewijk van Beieren aan 
n dom nog vier geschilderde glasramen , die door 

Hesz, Ainmüllcr , Heltweger en A . Fisscher wa-
i vervaardigd. 
Opmerkelijk h> het, dat b]j het regelen van het 
uwplau en in al de hoofdafmetingen, voornamelijk 
t heilige getal 7 , als éénheidsgetal en maat, ten 

grondslag is gelegd. 
De hoofdingang en do zijdeuren hebben aan ei

ken kant 7 zuilen voor standbeelden; 7 voetstukken 
voor lieclden bevinden zich in het voorportaal; de 
zuidelijke toren heeft tweemaal 7 hoek-troonhemels; 
7 paar zuilen aan iedere zijde tot aan het hooge 
koor (dat deel der kerk, waar het hoogaltaar, 
afgescheiden van de overige kerkruimte, meestal 
op ccn verheven vloer zich bevindt) scheiden de-
vijf schepen der kerk vnn elkander, en het hooge 
koor zelf heeft 7 paar zuilen, en wonlt door 7 
ka[iellen omgeven. Het geheele gebouw heeft acht
maal 7 pilaren, die op zich zelf staan, en viermaal 
7 inuurpilusters. De binnen hoogte van het koor, 
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I dan geoorloofd is in te 
• do regelen vnn ar i i -

bric openbare alsmede in 
l de regelen van artikelen 

* dc toepassing van de in 
wonlen door Ons, den 
geschillen van bestuur. 

hit in werking op 1 

en MriInlHiiiiUMi. 
L A N o . 

pêche Courant wordt uit 
bij bet eerstdaags ie 

ïol tooi iug van den Rotter* 
I k 211 a 30 millioen wordt 

jd gemeld, maar ter-
fd. De waterweg — IOO 

dan tehter ook in ode 

Indentie. 
wordt aan uw verzoek 

'ENTÏËIM 
elieve men, ter voo 

[ te adresseeren aan de 

let ctlo 

r o n d m - j f c i i n t ' o n 

bet eerstvolgend nom-

tentiëo. 
•us C voor Civiel-Ingenieur 
P loo i te Delft gevolgd beeft 

getuigschrift l l voor 
IWeik iu igk imdig Ingenieur, 

verhinderd zijne studiën 
•ei. betrekking ah 

Ü anderszins. 
letters O. II . , aan den 

I DE LANGE, Damrak 63, 

gs ten 12 ure, in het Vrti-
i de Nobolstraat n° . 5 , tc 
HOUTKOOPERIJ ge-
nde in 2 H O U T Z A A G M O -

M K D E N . I I K K H K N U L ' I Z I N U , 
DIS, G R O O T E N T U I N , W E I -
A V O N I N f i E N , 

meente Veur, tezamen 
Aren 28 Centiaren, 
bij Biljetten en advertentién 

ianil van den 2H Augustus II. 
mblod van Zuid-llultand t i l 

en 30 Augustus l l . n". 204. 
hekomen ten kantore van 

D 1 L & L I G T E N B E R G , in het 
uvenhage. 
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het maken van Situatie-, 
aarten. .Revisie-teeke

ter Lithografeering, 
iaat. Spoorwegen, Ge

le Certificaten en naneven 
k kunnende toonen, vraagt 
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eau Opmerker, te Arnhem, 

& P E X M X K . 
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steding. 
September 1880 , des nn-

nllen Commissarissen der So-
n aanbesteden: 
van twee heerenhui-

maken van een -Socio-

stek liggen van Donderdag 
inzage en ovemume in het 

no. 78. 
its heblien op Maandag den 
des voormiddags te elf uur. 

f bekomen bij 
F. V A N DKIt IIK1.IDKN 

Hooigracht 5. 

iln 
druk 

vereebijnt ao 

e n D E G A V E R E , 

loorzichtkunde. 
van af heden aangenomen 
, alsmede hij de Uitgevers 
te Sapjicmecr. 

A a n b e s t e d i n g . 
I V I I I ' I U i K M K K S T K i : der gemeente MtSllh'M, zal 

Donderdag III September 1880 , 's namiddags I uur, 
in bot u|M-iiiniiii* i.'u iii ' iui ' i . iiti . | iui/i ' aanbesteden: 

Het o p nieuw V E R H A R D E N van een 
gedeelte van den Eusebius-Buiten 
singel. 

llestokken togen betaling ter Secretarie verkrijgbaar. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A a n b e s t e d i n g . 
(Voor rekening van den Staat). 

Op Maandag den 20*"" September 1880, dei 
namiddags ten 2 ure, aan het Ceutraalhurcau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staat ss| «oor wegen 
bij tie Horeebe Laan tc Utrecht, van: 

Bestelt n°. 271. 
Het uitvoeren van herstellingen en het 

verrichten van bijkomende werken 
aan de doorlaatbrug bij Kilometer-
paal 44620 in den spoorweg van 
Utrecht naar Boxtel. 

De besteding geschiedt hij enkele inschrijving, 
volgens Ij 10 van het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 8"»"> September 1880 ter 
lezing aan het Centraalbureau bij de Moreelse Laan 
en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur te 'e Iter-
togenbosch en is op franco aanvraag op gemelde 
plaatsen te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Sectie-In
genieur voornoemd. 

De aanwijzing op het terrein aal geschieden deu 
13' 1 " 1 September 1880. 

Utrecht, den 7-™ September 1880. 

Maatschappij tot Kxploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
Op Woensdag den 15 J e« September 1880 , «los 

namiddags teu 2 ure, aan het Centraalbureau der 
Maatschappij lot Kxploitnlie van Staatssiworwegen 
hij de Moreelse Laan te Utrecht, vnn: 

Bestek n«. 272. 
Het maken van een Seinhuis bij de aan

sluiting der Spoorwegen van Zwaluwe 
naar Breda en Zevenbergen. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens !j 41 van het Bistek. 

Het Bestek ligt van den 7'1'" September 1880 ter 
lezing x i i i het Centraalbureau hij de Moreelse Laan 
cn ann het bureau van den Sectie-Ingenieur te liot
terdam en is op franco aanvraag op gemelde 
plaatsen le hekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Sortie-Inge
nieur voornoemd. 

Utrecht, den G-"a September 1880. 

Aanbesteding. 
Door of van wege het Bestuur van hel Water

schap der Rivier de Dommel c. a. /a l worden 

A A N B E S T E E D : 
Het verbeteren van de rivier de Tong

reep van af de uitmonding te Stra
tum tot voorbij de Vorstervoortsche 
Hoef onder Aalst. 

llestokkm zijn op franco aanvraag, legen In-taling 
van /•(>.">(! per stuk, verkrijgbaar hij den Secreta
ris-Penningmeester te Boxtel en hij deu Ingenieur 
te Stratum. 

Aanwijzing Op het terrein zal gedaan worden op 
deu 1G September e.k., beginnende bij de 
Vorstervoortsche Hoef des vooimiddags ten 10 uur. 

Inlichtingen zijn te bekomen hij den Ingenieur Ie 
Stratum, 

Inschrijvirigsbillettcn in le zenden vóór of op den 
21 September e.k., hij den Secretniis-Pemuiig-
meester te Boxtel. 

Opening der Billet len op het Ilaadhuis le Iltutel, 
den 22 September e.k., des middags u-u 12 urn'. 

L Ö Ü Ï S G O F F I N & C , E . 
BUK DARÏOI8 IO. 

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 Ï N i T 
door bet gebruik van ijzor-oxyde, geleverd ilmir ile 
Gas Purification and ciumiral C. J.imitéil hmdon. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en Oost-lnciië 

W. Hoven en Zoon, Rotterdam, 
bij wien bijzonderheden en prijsopgaven verkrijg
baar 7ijll. 

KL00S & VAN LIMBURGH. 
EigeuMlS van Zuilen- M WHuMalt-aroeven 

in RIJNPRUI88EN, 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkerjen, Portland-Cement, 

K A L K , BltniSSTEEX, VUURVASTE STEENES, ESZ-
Nieuvoehaoe* .V.zijde 5 5 , H o t t e r d m n . 

L i l O U I H M L i l k V 

Wijnstraat Rotterdam. 
I toBKY & COMP'S V E R T I C A L E STOOM

MACHINES mei of /.onder S T O O M K E T E L , 
steeds voorradig. 

Wij garandeeren deze, als zijnde de beste in hunne 
-.•ui l . legen coiicurreei-eiiile prijzen. 
Geïllustreerde prijscourant wordt op aanvraag 

toegezonden. 

AljB-<Miaoeil Depot 
WAX 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 

SiMIAt".. TE m m . KltWkKIJk. 
Z I L V E R E N UKI1AILI.K 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 P A R U S . 
'IVekeniiigen en Prijscourant zijn le bevragen bij 

.1. .1. BAND, Wijnhaven 76 Rotterdam, alwaar ook 
verkrijgbaar: Yersihilleudo soorten van ailiwlkflope 
T E G E L S en TROTTOIHSTEENEN (genre 
Sarregneinines). 

P 
M O Z A Ï E K . 

A R K E T V L O E R E N 
e n v e r g l a a s d e g e f i g u r e e r d e T e 

g e l s , v o o r M u r e n e n D e c o r a t i e . 
DE L I N T & C " . , Haringvliet 7, liotterdam. 

Moziiik 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 i i l l l t l -
IIIIIIS, W A R A N D A ' S , enz., als ,1e I IKKLKKDINII 
van MIII IEN, T E G E L S veer IH. I IEMIIAKKKN en 
l ' A N K E I A V E H K enz. 

uitsluitend A g e n t s r h a » v u n M a w & <"'. 
v o o r N e d e r l a n d en d e s z e l f s K o l o n i ë n 

Gr. J. OOR, 
Kii-ma A N T . D E WI LI) . 

Scliee)nnakersharcii X". Ui! en Juffrrstraat .V". 50. 
R O T T E R D A M . 

II. IIOLSIiOKIt, le Arnhem. 
I * t t * . Z i l v e r e n M r d a i l l t - v o o r W a t e r » 

|iu*>-liiNt r u m i ' u t r n . 

1 * 7 0 . H o o K s t r o i i d f i ' N r l i c - l d l n u v o o r W a -
l e r u i i M - e n l l o e k i i i e i - t - l n « t i - n t e n . 

Voorts: I1ARO- en T H E R M O M E T E R S , alle soorten 
van K I J K K I t S , I H U E F B A L A N S E N , enz. enz. 

H.& J. SUYVER. 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

tlf llollttnilsflir T u i n . 
Bikkerstraat 20 en 22, te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S \an alle bekende typen 
en reparation aan liestaande K E T E L S wonlen in 
den korts! mogelijken tijd 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,d. L o n d o n . 
EXPLOITATIE OER GROEVEN 

V A N 

V A L T r x y w m n s . 

^ÜAjfJH$t^: <>•' •>•'< lnKir M eenige A G E N T E N i den 

verkoop van A S P H A L T in brooden zijn aangesteld: 

F O L K E R S & C". te Amsterdam, 
li.ior wie nuk tot bet l e g g e n V a n V l o e r e n inlielitingen worden verslrekt en orders voor geheel AVder-
land aaiigi-iiinoen op gelijke voorwaurilen als aau de Fabriek, Beltweg N " . ; i , te Amstenlam. 

De Directeur W. P. WALSH. 

Gedrukt bjj G . W . vau der Wie l & C". te Arnhem. 

R E C T I F I C A T E U R V O O R S P O O R T R E I N E N . 

B i j v o e g s e l v a n d e O p m e r k e r v a n I I S e p t e m b e r 1 8 8 0 

rif.9. 

FiAf.lt. 

Fig-M. 

T 5—t 
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• M E R K E R — Zaterdag 11 September 1880. 

I dan geoorloofd is in te 
lar de regelen van arti-

; openbare alsmede in 
Ide regelen van artikelen 

| de toepassing van de in 
I wonlen door Ons, den 

E.geschillen van bestuur. 

A a n b e s t e d i n g . 
De l i l ' I I I IKMEESTEII derpinwonte AIIXIIKM, r.<\ 

Oonik-iiliiy 11". September ISHO, 's namiddags I uur, 
in liet openbaar tan Gemeentoliuizc aanbesteden: 

Het op nieuw V E R H A R D E N van een 
gedeelte van den Eusebius-Buiten 
singel. 

Ilestekken tegen betaling tor Secretarie verkrijgbaar. 

KL00S & V A N LIMBURGH. 
Kiijenaars van Zuilen- cn ïalelbazalt-ifroeven 

in RIJNI'HUISSKN, 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeijen, Portland-Cement, 

KALK, RKPISSTKEN, VUURVASTE STEENES, ENZ-
,Vicuu'c/i«Men N.iijdc 5 5 , H o t t e * r d n i n . 

. . „Aiu . l i up ;naanaa 0 

0, <)••- voormiddags te elf uur. 
te bekomen bij 

V. F. VAN DER H E I J D E N 
Hooigracht 5. 

•ll! 

druk 
•schijnt de 

en DE GAVERE, 

Doorzichtkunde. 
van af heden aangenomen 

pen, alsmede hij de Uitgevers 
N tc Sappeneer. 

n o p n u i i u u u i i i p a n y L • LUIIUUII. 

EXPLOITATIE OER GROEVEN 

R E C T I F I C A T E U R V O O R S P O O R T R E I N E N . 

B i j v o e g s e l v a n d e O p m e r k e r v a n I I S e p t e m b e r 1 8 8 0 

Fig.d Plattegrond 1:20 

c 

OH <r 

TTlT tb": 

_ 3 

_1 

Fig.4 D o o r s n e d e vo lgens E F F ij» *) Doorsnede vo lgens G.H. 
:6 5. 

F i ê . 6 P l a t t e g r o n d 

3 i : . 3 (] -1 |o|_ 
a l 

— t ~ l t T \ Ai a" ,,,,.,..].....'A I 

P i j » ? . D o o r s n e d e v o l g e n s A.B. Kis' 3 Doorsnede vorens CD. 

S c h a a l v n n 2 d M o p den c . M . 

IS 13 H 

F i £ 7. D o o r s n e d e v o l g e n s J K Fisj .8 D o o r s n e d e v o l p e n s L M 

VAL DB TÜAVEnS, 
ift berigt ilnt duur liiuir tut eenige A O E N T S N vuur den 

verkoop van A S P H A L T in brooden /.ijn aangesteld: 

F O L K E R S &. C". te Amsterdam, 
door wie nuk tut bal leggen van vloeren inliehtingen werden vorsirrkt cn orders vuur geheel .Veder-
Intid aangenomen nji gelijke voerwaanlen als aan de Fabriek, Beltwag N". 3 , te Amtttrdam, 

De Directeur W. P. WALSH. 

Gedrukt hij G . W . van der Wiel & C". te Arnliein. 

http://�Aiu.li
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van banken, waarvan de breedte verschilt van len 
minste 1 M . int ten minste 1.1 M . , de diepte van 
ten minste 0.(>7 H . tot ten minste 0,8 M . Het tafel
blad van een voldoend aantal schoolbanken wordt 
ingericht voor de oefeningen in handwerken voor 
meisjes. 

Art . 14. Hij elk school vort rek voor jongens cn 
meisjes zijn twee privaten en eene waterplaats; 
elk schoolvertrek voor jongens een privaat en ct 
waterplaats; bij elk schoolvert rek voor meisjes 
privaat. Een schoolvertrek, volgens het voor» 
van art. 5, tweede l i d , verdeeld , wonlt vo< 
toc|iassing van dezen regel als één vertrek beschc 
De privaten en waterplaatsen zijn alleen uit 
schoolvertrek toegankelijk, en hievan afgeaobj 
door een voorportaal, waarvan de deur, evona 
deuren van privaat en waterplaats, op dc h< 
van 1.4 M . met doorzichtig glas is voorzien, 
voorportaal is ten minste 1 M . diep en niet I 
dan 2.5 M . Dc privaten zijn ten minste -
diep en 0.8 M . breed; de waterplaatsen zijr 
minste 0.6 M . breed. Privaten, vvaterplaatse 
voorportalen /ijn behoorlijk verlicht, en van volde 
middelen van hiclitvcrverschitig vooraten. Laat 
beeehjkbaar terrein de inrichting van piivatei 
wnterplaatsen overeenkomstig de/e regelen niet 
dan kan Onze Minister, met de uitvoering dei-
van 17 Augustus 187S (Staattblad w: 127) be 
den districts-schoolopziener gehooid, daarvan on 
fmg verleenen. De privaten en waterplaatsen wo 
dan ingericht op de wijze, door den districts sc] 
opziener goed tc keuren. 

A r t . 15. Voldoende middelen tot verwarmio 
luchtvervcrsching worden in elk schoolvertrek 
gebracht. 

Ar t . 10. Voor zooveel het beschikbaar te 
het toelaat, is bij elke school een gedeeltelijk < 
dekte speelplaats. De grond der s|>eelplnats v 
voldoend hard gemaakt. Voor spoed igen afloop 
het regenwater wonlt gezorgd. 

A r t . 17. Het bergen van aleederen in dese' 
vertrekken is verboden. Als liergplaatscn \v< 
gebruikt de gangen, portalen of daartoe ingei 
vertrekken, die behoorlijk verlicht en niet lage 
dan 2.5 M . 

Ar t . 18. De vlakke inhoud van eik schooIvO 
'm lokalen, waar o[ienbaar lager onderwijs v 
gegeven bij het in werking treden der wet va 
Augustus 1878 (Staatsblad no. 127), bedraag 
minste 0.G5 M 2 voor iedcren leerling. Dc 1 
melijke inhoud bedraagt ten minste 3 H* 
iedcren leerling. Die lokalen wonlen vóór 1 -Ia 
1884 in overeenstemming gebracht met dc rc( 
vastgesteld bij de artikelen 4, 5, tweede 
7 , 8 , 10, tweede l i d , 1 1 , [12, eerste lid 
eerste en laatste l i d , 15 en 1G. Art ikel 
tweede cn derde l i d , vindt in die lokalen to 
sing, zoodro du schoolbanken iloor nieuwe w 
vervangen. Eischt in die lokalen de inrichting 
privaten en waterplaatsen naar het oordeel vat 
districts-sehivolopziener verbetering , dun noodig 
met mededeeling van zijne bezwaren, het 
lijksch bestuur der gemeente uit, het ontwerp 
verbeidde inrichting aan zijne goedkeuring te c 
werpen. Dat bestuur voldoet hieraan binner 
maanden, en voert bet ontwerp uit binne, 
maanden na de goedkeuring. Van de regelen, 
gesteld bij dc artt. 4 cn 5 , tweede l i d , kan 
voornoemde Minister, deu distiïcts-schoolopzicn 
hoord, voor de in dit artikel lredoekle loknier 
heffing verleenen. 

§ 2. Van den bouw en de inrichting v-
lokalen, waarin openbaar middelbaar 

ondenvijs wordt gegeven. 
A r t . 19. De regelen, vastgesteld bij de a 

len 3 , 3 , G tot cn met 12, 15 , 1G en 17 
van toepassing op lokalen, waar openbaar n: 
haar onderwijs wonlt gegeven. 

A r t . 20 . Op lokalen, waar openbaarmidd 
onderwijs wonlt gegeven hij het in werking I 
der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsbla 
1 2 7 ) , is art. 1 8 , eerste cn tweede l i d , van t 
sing. Die lokalen worden vóór 1 Januari 18 
ovei-ecnstemming gebracht met de regelen, vaflbj 
hij de artikelen 7 , 8, 11, 12, 15 en 17. 

Art . 21. Artikel 18 , vijfde l i d , geldt voor 
len, waar openbaar middelbaar onderwijs wor 
geven. Bij de toepassing van die bepaling 
taak, aan den districts-schoolopziener Opgodj 
hier die van den inspi-cteur van het midd 
onderwijs. 

§ 3. Van lokalen , waarin bijzonder tagt 
middelbaar onderwijs wordt gegeven. 

Art . 22. De vlakke inhoud van elk sein 
trek liodraagt ten minste 0.G5 M - voor 1 
leerling. De lichamelijke inhoud liedraagt ten : 
3 M 3 voor ietleren leerling. Op lokalen, te st 
of in gebruik te nemen tot het geven van bij 
lager of middelbaar onderwijs, zijn overige) 
toepassing de regelen, vastgesteld bij de ai 
K J , 1 1 , 1 2 , eerste l i d , 1 3 , eerste l i d , cn 

Art, S3, De lokalen, waarin bijzonder lo : 
middelbaar onderwijs wordt gegeven hij het i 
king treden der wet van 17 Augustus 1878 (t 
blad no. 127), worden vóór I Januari IJ 
overeenstemming gebracht met de regelen, v ' 
in liet laatste lid van art. 2 2 , met uitsluitil 
a r t 10. 

Art . 24. Artikel 18, vijfde l i d , geldt voor loka 
len, waar bijzonder onderwijs wonlt gegeven. Bij 
de toepassing van die bepaling op lokalen, waar 
middelbaar ouderwijs wordt gegeven, is de tank, 
aan den districts-schoolopziener opgedragen, hier die 
van «len JnspftCtffllT van het middelbaar onderwijs. 

| 4. Slolliepalingen. 
Art . 25. Op school vertrekken, uitsluitend be

stemd voor onderwijs in gymnastiek of voor labora
torium, zijn de artikelen G , 7 , 8, 1 0 , derde l i d , 
II , 12 en 13 niet van toe|iassing. Artikelen 7 en 
13 zijn niet van toepassing op schoolvertrekken, 
niLsluitend bestemd voor teokenonderwijs. 

Art . 2G. Het boold der school laat in geen 

vertrek meer leerlingen toe dar. geoorloofd is in te 
stichten openbare scholen naar de regelen van arti
kelen G cn 1 9 , in bestaande openbare alsnmle in 
alle bijzondere scholen naar de regelen vnn artikelen 
1 8 , 20 eu 22. 

Art . 27. Geschillen over de toepassing van de in 
dit besluit gestelde regelen worden door Ons, den 
D . n , l Qliil ll M A . ,1A ..nr.nl.Ul..« .'nn Knf+M..,. 

A a n b e s t e d i n g . 
De BURGEMEESTER tier gemeente ARNHEM, ml 

Donderdag 10 September 1880, '«namiddags I uur, 
in liet o|ienbnar ten tïeiii.Ttitolniize aanbesteden: 

Het op nieuw V E R H A R D E N van een 
gedeelte van den Eusebius-Buiten. 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Kinenaars van Zuilen- en T'altlliazalt-ijnieven 

in R I J N P R U I S S E N , 

Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 
Straatkerjen, Portland-Cement, 

K A L K m s m i s T m V U U R V A S T E S T E E N E N . E N Z . 

... ... .„«.-ii UJI aiaand&e 
13den September 1880 , dei. .oonnkUagslseif uur. 

Verdere inlichtingen te bekomen bij 
W . F . V A N D E U HEIJDEN 

ll.Niigrnclit 5. 

V Nog in den loop van dit jaar veisr.hijnt de 
Tweede herziene druk van: 

BERGHUIS en DE GAVERE, 
practische Doorzichtkunde. 

instellingen wonlen van al' beden aangenomen 
bij alle lloekbandelareii, alsmede bij de Uitgevers 
BORGES1U8 & ZOON te SeppeoMr. 

. . . . . . . v , n o u i i c n i c t i u i i i p a n v L • LUIIUUII. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN 

VAL DB TRAVERS, 
geeft berigt dat door haar tot eenige A G E N T E N voor den 

- s i i ' . - . . v i s j ^ - < ^ ' ' eerkoop van ASPHALT in brooden «ij ,i aangesteld: 

F O L K E R S & C". te Amsterdam, 
door wie ook tot bet leggen van vloeren taliehüngen worden verstrekt en orders voor gehad . W r r -
Umd aangenomen op gelijke voorwaanlen als aan de Fabriek, llcltwcg N " , 3 , te Amsterdam. 

De Directeur W. P. WALSH. 

Gedrukt bij G . W . van der Wie l fc O . te Anihem. 

Vijftiende Jaargang. N ' . 38. Zaterdag 18 September 1880. 

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 . 
Het Weekblad verschijnt dea Zaterdags. 

Het abonnemcut bcdrnaiit voor het binnenland ƒ1.65 per 8 mnaiiden of 
wel bij vimruitbcüdiiig SM gulden per jaar. Af/ouderlijke nummers bij vour-
ii.in, -NIIIIU' 15 ceut. 

A l l e stukken en advertentién te adresseeren aaa 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentién uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 
Advcrtcutieu vau 1—6 regels ƒ 1.—, daarboven UO cent voor eiken regel 

plaatsruimte en 10 cent vour een bewijsnummer. Advertentién voor het bui
tenland 2~> cent per regel. 

DR K U N S T K N DE K U N S T E N A A R , KN BEIDER 
VVAAHDE. 

(Vervolg en slot van N°. 37). 

Arbeid, in algemeenen z in , vindt zijn grondslag 
in dc Itchocftcn. En door menigvuldige oefening 
wonlt eui.e pw-wnlijke vaardigheid in de volvoering 
van den arbeid verkregen, die dc ongeoefende niet 
bezit. De kunst reikt echter veel venier, en doelt 
op een harmonisch geheel, op het schoone. Dc 
houwkunst is eene der oudste kunsten. 

Wanneer wij een volkomen bewustzijn van onze 
behoeften heblien verkregen, en geoefende bouw
lieden getracht heblien, om deze behoeften op.de 
meest doelmatige wijze, met dc door natuur en 
techniek aangeboden middelen, le bevredigen, dan 
doet zich in de verkregen vormen een geheel, als 
welgeordend stelsel voor, dat men orde of stijl 
noemt. 

In de Bouwkunst zijn de verschillende »stijlen" 
nog wel zoo scherp onderling onderscheiden, dan bij 
de andere kunsten , omdat zij met meer nauwkeu
righeid dc uitdrukking zijn van den trap van be
schaving; men zou die kunst daarom zeer gevoeg
lijk de slecuentaal der ontwikkelde menschheid 
kunnen noemen. 

De eerste s|xjren van bouwkunst vindt men bij alle 
volkeren van Europa en nndere werelddeclen; onder 
beu zelfs, die wij voor geheel of half wilde ken
nen. Wij ontmoeten die sporen in den vorm van 
uitgehouwen holen, van hutten uit bcouien en tak
ken vervaardigd, |iual woningen , begraafplaatsen enz. 

Het verschil in dc gebouwen, zoowel wat vorm 
als inrichting betreft, ligt bij alle volksstammen 
voornamelijk in hunne levenswijze en het klimaat 
der stivek, welke zij bewonen. 

De lieginselen van bouwstijl vertoonen zich het 
eerst in zekere regelmatigheid der vormen, in het 
maken van zekere evenredigheden, teneinde aan het 
ensemble eene bepaalde uitdrukking te geven. 

De imuwstiji van tempels, openbare gebouwen, 
monumenten en praalgraven staat in nauw verband 
met den godsdienst en den mautschappelijkcn toe
stand der volkeren, en levert eeno belangrijke bij
drage tot de kennis van hunne geschiedenis. De 
overblijfselen der Iwuwwerkeii vau de'oorspronkelijke 
bewoners van Noord-Amerika zijn duidelijke blijken 
vau een zeer ontwikkeld volksleven, en werden 
voornamelijk aan de Ohio en de Missouri gevonden. 

De eerste bewoners van Middel-Amerika hadden 
eene nilgebivide mythologie of fabelleer, welke ge
grond was op de godsdienstige vereering der sterren; 
al hunne openbare gebouwen waren, in verhand 
daarmede, voorzien van hieroglyphische opschriften. 

Toen de Europeanen voor het eerst den Mexi-
kaanschen grond betraden, vonden zij daar de Azteken , 
die iu het laatst der 12e eeuw vanuit het noorden 
tut daar waren doorgedrongen. 

De Azteken leefden toen iu OOstorSChe weelde, en 
geloofden aan eene onzichtbare macht, tlie alles go-
schapen bad, door hen Taotl genoemd, en hunne 
wetgeving was op het nauwst met hun godsdienst 
verbonden, Het gebruik van ijzer was hun onbe
kend, en hun handel bestond voornamelijk in rui
ling der voorwerjien, doch de bouwkunst was bij hen 
zeer ontwikkeld. 

Bonne tempels stelden sij, met het front juist naar 
het oosten, op kunstmatig bewerkte rotsen of op
gewerkte heuvels, kegelvormig of wel piramidaal, 
met toeroepende verdiepingen. 

Een dezer tempels, het Illoemcnhuis genaamd, 
had vijf verdiepingen, stond op het plateau van een 
rots, dat omringd was met een 1 ' / i meter hooge 
steenen borst wering, en prijkte aan do oostzijde met 
tares torens; het gebouw zelf was zonder dc torens 
20 meter hoog. De ringmuren van den tem.[icl 
waren met rooden oker beschilderd of wel waien 
versierselen daarin uitgehouwen. Hun hoofd ten i|icl 
werd steeds in het centrum der stad gebouwd, en 
altijd was hij ommuurd. 

Hunne openbare gebouwen verrezen gewoonlijk 
nindom een plein, dat bevloerd was met gepolijste 
steenen. 

Dc bouwgewrochten van later tijd der Azteken 
zijn rijk versierd niet fraaie kroonlijrit.cn, waarvan 
de rechte lijnen gebroken werden door bloemslingers, 
en met uitgehouwen en geschilderde figuren. Wel 
een bewijs hoe groot de ontwikkeling dei-bouwkunst 
destijds was bij dien vulksstam, welks nakomelin
gen in een klein ge ta l , bier en daar in hun eigen 
vaderland, nog bcdentendage, in vernetlering en ver
strooid leven. 

De Peruanen waren ook zeer ervaren in de bouw
kunst ; hunne Steenhouwers wisten de hardsteen mees
terlijk te bewerken, hoewel zij dit deden met koperen 
gereedschap. 

IIuiuic ii'inpi 'I- versicnlen zij , van buiten zoowel 
als van binnen, met goud, cn in de aangelegen tui
nen stelden zij fonteinen en beelden van edel metaal. 
Zij construeerden dc muren afwisselend met stee
nen , door goud bekleed en met harde, zwarte blok
ken , die zonder kalks|iecie wenien saaingevoegd. 

Genoemde volken schijnen van alle bouwambachten 

alleen bei steenhouwen en metselen meer volkomen 
te heblien beoefend; het timmerwerk wenl slechts 
op ruwe wijze uitgevoerd en bleet dus zonder invloed 
op het geheel van het bouwwerk. In tegenstelling 
hiervan, vinden wij bij twee voorname volken van 
Azië", de Chineezen en de Japanners, wier ge
schiedenis en ontwikkeling zeker duizenden van jaren 
omspant, veel timmerwerk aan de gebouwen, waar
aan de vaardige hand van den timmerman allerlei 
fraaie vormen wist te geven. De zuilen en kroon lijsten 
zijn meestal vau hout en met fijne en zuiver be
werkte versierselen liezot; aan de zuilen ontbreken 
de kapiteelen, en consoles vervangen hunne plaats. 
De daken, mei den bekenden opwippenden vorm aan 
de lage zijden, zijn overladen met draak-, klok- en 
krul figuren. 

Tot voltooiing van het geheel, wenl alles donker 
geschilderd en verlakt, en de platte vakken gladge-
schuunl en geboend of met |Kirscleinen tegeltjes bezet. 
In dc tuinen maakten zij vijvers, omgeven doorrijen 
van dwergboompjes en rotspartijen. 

De gebouwen hebben meestal maar ééue verdie
ping, en waar er twee werden gemaakt, is de bo
venste terug-uitgebouwd en het uitstekende gedeelte 
van de onderste verdieping als dak afgedekt. 

De tempels zijn zeer eenvoudig, ook veelal van 
hout en bij uitzondering slechts turen vormig ge
bouwd. 

Veel overeenkomst met den Chineeschen bouwstijl 
hebben de kloosters iu Achtcr-Indie, Kioems ge-
beeten ; deze zijn evenals de openbare gebouwen en de 
vorstelijke paleizen van hout samengesteld, en rijk 
versierd met snijwerk. 

De tempels en kloosters in Achter-Indie werden 
vaak in zeer uitgestrekten bouw vereenigd. 

Een dergelijk ensemble vindt men te Sadree; dit 
was ongeveer 70 meter lang eu breed en beeft 420 
zuilen en 20 groote halfronde koepels. Het geheel 
is ccn der merkwaardigste bouwgewrochten vau In
die ; het vijftal koepels, die in het centrum op eeu 
basis van drie verdiepingen staan, met het geheele 
middelgelwuw, leveren voor den deskundige een 
beeld van bewonderingswaaidige stoutheid vau con
structie op. 

Kapitein Seelig In-schrijft den indruk, dien der
gelijk verbazend bouwgewrocht op hem maakte, 
aldus: 

satan stelle zich voor, welk eene verbazing den 
reiziger overmeestert, wanneer hij zich plotseling 
bevindt op een teiujiclplcin, dat omtrent 270 voet 
diep cn 150 voet van dc naaste berghelling verwij
derd is. 

•De middenop dat plein staande onvergelijkelijke 
tempel verheft zijne rotskruin ter hoogte van 100 
voet, bij een plattegrond van 145 bij 120 voet. 
Deze tempel bezit fraaie deuren, vensters en tniji-
pi-ti ; de binnenruimte bestaat uit vijf schepen met 
gepolijste zijwanden, regelmatig door zuilenrijen 
gescheiden. De omvang der verbazende uitholling 
in dc rotsen bedraagt ruim 500 voet en dc plaats, 
op welke de tempel staat, is aan de drie uit het 
gebergte gehouwen zijden omringd met ruime gale
rijen of veranda's, mede rustende op regelmatige 
zuilenrijen. 

• In nissen, mode in het rotsgebergte uitgehouwen, 
vindt men 42 zonderlinge menschen- en dierenbeel
den van de rcusachtigsle afmeting, uit de Indische 
Mythologie. Drie uitgeboorde galerijen loopen zonder 
afscheiding voort eu op het plein vóór deze galerijen 
staat Vandoe dc Trot sche, in deftige majesteit, op 
zich zelf een reuzenwerk, dat door geen overblijf
sel der oudheid in de bekende wereld wordt over
troffen." 

Men gevoelt zich door eene onbeschrijflijke ver
bazing aangegrepen bij dc gedachte alleen, dat 
menschen handen, al zijn zij nog zoo talrijk, en dat 
meiischelijke wilskracht, al is zij nog zoo onwrikbaar, 
en al ontbreekt bet niet aan uitgebreide hulpmid
delen , een rotsgebergte van 100 voet hoogte aan
durven en dour middel vau den langzaam werkenden 
beitel daarin een temp.-! uitkapjien, rnet zuilen
gangen , een uitgestrekt plein en eene ongelooflijke 
menigte beeldwerken en versierselen met tafereelen 
uit de godenleer, heil igen kastjes enz. Het is inder
daad verwonderlijk, dat deze buitengewone blijken 
van vlijt cn kunstvaardigheid geen enkel spoor ver
toonen , waaruit men kan te weten komen, welke 
stoute kunstgeest die verbazende werken heeft ont-
worpen, en door welk groot, rijk en vaardig volk 
zc werden uitgevocnl. 

Een even merkwaardig product van bouwkunst 
vindt men bij de Penen, ' in dc bouwvallen van het 
Tsjiliniuur of Veertig-zuilenpaleis te Perséjiolis. Deze 
veertig zuilen verhellen zich op onderscheidene ruime 
plateau's aan «le helling van den berg Ruchmcd en 
begrenzen eene vlakte van omtrent 500 meter lengte, 
bij 300 meter breedte. 

De eigenaardige Perzische kunst had in den tijd 
der stichting van dit paleis een hoogen trap van 
ontwikkeling bereikt. 

Dc Grieksche bouwkunst, waarvan dc geschiedenis 
een aanvang neemt met do werken der Doners, 80 

jaren na de verovering van Trojc ( ' ) , bereikte haar 
tijdperk van bloei een vijftal eeuwesf vóór 00so 
jaartelling. 

De Grieksche kunst treedt het duidelijkst teveor-
:*cliijn in den tempelbouw. Dwe was oorspronkelijk 
zeer eenvoudig en bestond uit BOM vierkante ruimte, 
waarbinnen het beeld der Godheid zich bevond, en 
een o|>eii voorportaal met zuilen vei-sienl, terwijl 
ook veel andere zuilenrijen den omtrek des teni|iels 
begrensden. Op de tuilen rustte de architraaf, daar
op bet fries met de kroonlijst, terwijl de front/.ijde, 
naar het dakprofiel, in driehoek igen vorm was af
gewerkt, waarin het belangrijkste beeldhouwwerk 
eene geschikte plaats vond. 

Het gebouw zelf bestond uit het schip (naos), 
zonder vensters, en uit bet voorportaal (pronaos), 
die beide door eene deur gemeenschap hadden. 

Deze grondvorm van den Gricksehen tempelbouw 
wenl door de Doriers en Ioniers op verschillende 
wijzen ontwikkeld. 

De Dorische stijl onderscheidde zich van de Ioni
sche voornamelijk door zijne zwaanlere, massieve 
verhoudingen eu minder vrouwelijk voorkomen. 

Men stichtte ook prachtige gebouwen voor wed
strijden iu de gymnastiek eu de muziek, en de zalen 
duurin waren meestal rijk versierd. 

Merkwaardig is ook de Etntseische kunst (Et rnr iê , 
of in 't Griekaefa Tyrrhenia, was weleer dat deel 
van I tal ië , hetwelk zich uitstrekt lang» de T y r -
rheensehe Zee), die het midden hield tusschen de 
oud-Giiek?che en de Gricksch-Rumeinsche. Iiitiisschen 
ontbreekt aan de Etruscische kunstwerken de ideale 
schoonheidszin der Grieken; zij getuigen meer van 
een realistisch Iveginsel, en nog vroeger dan bij de 
Grieken werd daarbij de wigvormige gewelfconstrue-
tie toegepast. 

Hoewel de Romeinen aanvankelijk weinig aanleg 
voor kunst banton, ontwikkelde zich echter in de 
derde eeuw vóór onze jaartelling, toen Rome mach
tig cu rijk geworden was, ook bij hen iu opwek
kende mate de zin en het gevoel voor de kunst. 
VOOÉUI in de 2e eeuw vóór onze jaartelling deden zij 
prachtige gebouwen verrijzen, als tempels, villa's, bad* 
huizen, amphitheaters {cirkelvormig gebouwde ruim-
ten, die hesfemd waren voor de kampspelen V8A men
schen cn dieren) enz., bij welke bouwwerken men 
destijds reeds veel gebruik maakte van marmer. 

Het Pantheon te Rome, dat enkele jaren vóór 
onzi' jaartelling gebouwd werd, is een belangrijk 
bouwstuk uit den bloeitijd van de Rorneinsche kunst. 
Dit heeft een cirkelvormig grondvlak van 42 meter 
diameter, en is van boven koepelvormig gedekt. 

Met het Christendom verrees er een geheele om
mekeer- in de beweging en bet leven der kunst. 
Kwam het bij dc voormalige tempels, als woningen 
der godheden, voornamelijk op uiterlijken glans aan ; 
de christelijke gemeente zond in het kerkgebouw 
haar gebed ten hemel, verhief' het hart tot den 
Onzienlijke, en de inwendige vorm, waarop het dus 
aankwam, moest dat denkbeeld uitdrukken. In het 
tijdperk van 480—1000 ontwikkelde zich daaruit 
dc zoo eigenaardige Ryzantischc bouwstijl. 

Onder de bouwstukken in dezen sti j l , muntte vooral 
uit de Sophiakerk te Konstantinopel, die tegenwoor
dig echter de halvemaan voert, ten teeken der Turk-
sche heer-schappij. Zij wenl gebouwd door Anthe-
mius van Tralies en Isidorus van Milete en in 537 
voltooid. Deze kerk, met hare robuste zuilen, door 
stoute bogen onderling verbonden, en met een koe
peldak gekroond, diende later veeltijds voor model 
bij den kerkbouw. 

Inwendig wenien de kerken met mozaïek bevloerd; 
aan dc muren prijkten rijke beelden op een vergul
den achtergrond of ook, inplaats daarvan, derge
lijke beelden van kleine, in kalk vastgezette teer
lingen van gekleurd glas en steen (mozaiek-schilde
rijen) , terwijl ook niet zelden de kerken vau bimien 
veelkleurig werden beschilderd. 

Dc oud-Roniaansche stijl ontwikkelde zich'in Italië 
en de aangrenzende streken, cn uit dezen en den 
Byzantischen stijl ontstond later de nieuw-Romuan-
sche stijl. Van toen af hadden de kerken bijna 
altijd den vorm van eeu kruis, en werden metkruis-
welven, met koc|»els of met balken overdekt. De 
ramen, deuren en gewelven werden iu rondbogen 
afgewerkt; de klokketoreus, eerst afzonderlijk naast 
ile kerk, wenien later paarsgewijze naast den wes
telijken ingang geplaatst en verkregen steeds één 
ronde of vierkante horizontale doorsnede. De venster
openingen werden bezet met halfdoorschijnende steen
platen cu later met gekleurd glas. 

(•) De Trojaanse he oorlog, tusschen de Grieken eu de 
bewoners vnu Klciu-Azic, werd gevoerd in het J=•>-_•-• *jarig 
tijdvak van 1198—1184 vóür onze jaartelling. Op raad vuu 
Odyasciis, BMi ds SSfSj vervaardigden de Grieken een groot 
houten paard, ïn welks hul lichaam slok du bekwaamste 
Orieksche strijder» verborgen; welk paard, bij hut orizette-
1 IJ k aftrekken dur Grieksuhe macht, duur du Trujuneii biiinuu 
dc stad werd gebracht en uaust dun tuuipcl vau Athene 
geplaatst. 0i'« "lichts kropen du gewapende eu bezielde 
iiigewautleii uit Int paard, en kwamen terzelfder tijd dc 
afgetrokken Grieken terug naar dc stud, staken de inwoners 
meerendceU overhoop, du stad in braad en namen bezit van 
1'roje. 

Dc voornaamste kerken uit dezen tijd zi jn: de 
Lieve-Vrouwekerk te Maagdenburg (1014); de S t -
Georgekerk te Keulen (1000); de kerk te Lorsch 
in het Darmstadsche (1090); de hoofdkerken te 
Arlea en te Norwich in Engeland (1098); de dom
kerk te Worms ( I H 0 ) ; du St.-Ambrozio te Milaan 
en de St.-Maria in Trastevere te Rome (1139); de 
dom te Mentz en die te Spiers (1100); verder nog 
meer andere, als de dom te Schaffhausen enz ; ter
wijl een der fraaist o kerken in den nicuw-Romaan-
scben stijl is die van St.-Sernin te Toulouse. 

Van den Moorschen stijl (1238—1485), in Spanje 
en Portugal van veel invloed, zijn de zuilen rank 
en sierlijk, de boogvorm overdadig in elk deel toe
gepast, de muren van leem cn georneenl met gips, 
en de vloeren vau kleurige steentjes; kleurver-
siersels zijn ruim aangebracht. Vooral aan de bad
kamers met hare luchtige koepels en stervormige 
ramen werd veel kunst en zorg besteed. 

In dezen stijl werd de koninklijke burg Alharabra 
bij Granada, met den heerlijken Leeuwenhof, en de 
moskee, te Cordova, opgetrokken. Moskee, in het 
arabisch •mesdsjid" of plaats der aanbidding, is de 
naam der kleinere Mohammedannsc.he bedehuizen, 
die, met slechts één toren, van hout zijn opgetrok
ken. De grootere moskeeën in Turkije noemt men 
iidsjami's", het godsdienstig bedehuis voorden Vr i j 
dag , waarin ook dc sultan zijn gebed doet. 

De spitsbogen, die men reeds van 220—651 in 
Persic, en in de 9e eeuw in Egypte vindt toegepast, 
vonden in den Moorschen stijl geen plaats. 

De nieuwe bouwstijl, die in 't laatst der 12e eeuw 
op den Romaanschen volgde, is de Germaansche of 
meer de Gothische genaamd. 

Nadat de antieke bouwkunde tot zulke onveran
derlijke regels was geraakt, dat de oprichting van 
eenig gebouw tot een cijfervoorbeeld was geworden, 
moest er een nieuwe stijl worden gezocht, en het 
Christelijk middeleeuwsch tijdperk vond dien in den 
Ciothischen vorm. 

Het karakteristieke van dezen stijl bestaat daarin, 
zouals Ktigler (een uitstekend Duitsch kunstkenner, 
geboren in Januari 1808, te Stettin, die zich, door 
v(M)rtreflelijken aanleg begunstigd, ann onderschei
dene vakken van schoone kunst wijdde) zeer juist aan
merkt, »van den geest in de geheele massa te doen 
doorblinken." 

De inrichting van het gebouw heeft evenals in 
het Romaansche den kruisvorm, doch vertoont meer 
een architectonisch geheel. De zuilen en pilasters 
rijzen statig omhoog en hare beweging wordt voort
geplant langs de straallijnen van het gewelf, tus
schen welke stralen, tot dekking der ruimten, drie
hoekige kliiiswelven besloten zijn. Door deze constructie 
ontstaat een ongemeen samengestelde welfvonn, wonlt 
het massieve veel vermeden, en het geheel vertoont 
zich luchtig en grootsch. Beschouwt men deze ge
duchte pilaren en majestueuze gewelven, dan verheugt 
zich het hart bij de gedachte, dat aan de kunst 
zulk eene verheven richting gegeven werd. 

Bij de Gothischo kerken eindigt het hooge koor 
niet in een ronde nis, maar in een halven veelhoek. 
Tusschen de pilaren, die de schepen afscheiden,ziet 
men hooge, smalle, door sierlijk steenhouwwerk af
gebroken , en van rijk beschilderd glas voorziene 
vensters , evenals de deuropeningen in spitsboog-
vorm , die de heilige schemering van bet inwendige 
des tempels veroorzaken. Van buiten staan tusschen 
de vensters steen pilaster-s of contreforten, die in 
kleine torens eindigen; terwijl talrijke heiligbeel-
den het uit- en inwendige van den bouw versieren. 

Een schoon meesterstuk van Gothischen bouw 
treft men in den dom te Keulen, die in dit jaar 
geheel werd voltooid, en waarvan de oflicieele in
wijding dezer dagen zal plaats hebben. In 1248 
wenl door den Aartsbisschop Konrad von Hochstaden 
de eerste steen gelegd. De ontwerper van het oor
spronkelijk plan bleef totdusver onbekend; sedert 
1255 echter vindt men Geranl von Rile als bouw
meester vermeld. Iu 1322 werd het koor ingewijd; 
in 1509 werd het laatste geschilderde raam aange
bracht. In 1848 schonk Lodewïjk van Beieren aan 
den dom nog vier geschilderde glasramen , die door 
II. Beat, Aiumii l ler , Hullweger cn A . Fisscher wa
ren vervaardigd. 

Opmerkelijk is het, dat bij het regelen van het 
bouwplan en in al de hoofdafmetingen, voornamelijk 
het heilige getal 7 , als ceiiheidsgetal cn maat, ten 
grondslag is gelegd. 

De hoofdingang en de zijdeuren hebben aan el-
ken kant 7 zuilen voor standbeelden; 7 voetstukken 
voor beelden bevinden zich in het voorportaal; de 
zuidelijke toren heeft tweemaal 7 hoek-troon hemels, 
7 paai- zuilen aan iedere zijde tot aan het hooge 
koor (dat deel der kerk, waar liet hoogaltaar, 
afgescheiden van du overige kerkruimte, meestal 
op een verheven vloer zich bevindt) scheiden de 
vijf schepen der kurk van elkander, en het hooge 
koor zelf beeft 7 paar zuilen, cn wonlt door 7 
kapellen omgeven, liet geheele geliouw heeft acht
maal 7 pilaren, die op zich zelf staan, en viermaal 
7 muurpilastcrs. De binnenhoogtc van het koor, 
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zoowel als de daarmede overeenstemmende benedenste 
breedte der kerk , bedraagt drie-cn-twintigmaal 7 
voet (Keulsrbe, van iets meer dan 0.30 meter). De 
hoogte tier torens en de geheele lengte van den 
bouw is zes-en-zevenligmaal 7 voet; de hoogte der 
zijschepen is tienmaal 7 voet, en de breedte der 
kruisarmen met bun drie schepen is vijftienmaal 
7 voet. Het zou niet moeilijk zijn. de combinatie 
van het getal 7 tot in de kleinste bijzonderheden, 
ook van de versierselen, te vervolgen. 

Alle afzonderlijke ornementen ziju niet den fijn
sten smaak uitgevoerd. De totale Oppervlakte dei-
kerk beslaat 69000 vierk. voet of ongeveer 3

1 

hektare. Dit kolossale en tevens overscbooiie kunst
gewrocht staat daar, als waardig model, waarin 
onze voorvaders hun geloof, hun rijkdom van kunst
gedachten en hun vlijt aan ons openbaren. Wat de 
verheven geest van één man hel uitgedacht, werd 
door opvolgende kunstenaars verder bewerkt en vol
tooid ; de levenslange vlijt van duizenden en nog eens 
duizenden kunstvaardige handen was noodig, om uit 
de ruwe steenen het reuzen denk bee ld van den oor
spronkelijke!! meester samen te stellen. 

Ook in Nederland vindt men vele oude gebouwen 
in den Qothischen st i j l , die voor bet tegenwoordige 
met bijzonder gunstig succes nog behandeld wordt 
in de fraaie bouwwerken van onze. hollandsche archi
tecten Cuyiiers en Margry. 

De moderne bouwkunst is veelal eene herstelling 
der antieke vormen. In Italië ontstaan, en aldaar 
in de 15e eeuw op onderscheidene bouwkundige 
scholen behandeld, werd zij in de lGe eeuw iu 
Spanje en nog later iu Engeland toegepast. 

Jacob van Cam pen, geboren te A mersfoort iu 
1628 , architect te hlaarlem, maaktedestijdsgrooten 
naam met de uitvoering, in dezen st i j l , vnn het 
stadhuis te Amsterdam, welk werk door bevoegde 
beoordeelaars als een meesterstuk van bouwkunst 
geroemd wordt: terwijl Elias H o l l , Nehring en 
Andreas Schluler Duitschland mei voorname gebou
wen iu dezen stijl verrijkten. 

Waren het tot op het einde der 18e eeuw Italië 
en Spanje, die den bouwt000 aangaven, nadien 
tijd traden Frankrijk en Duitschland daarin meer 
op den voorgrond en de aangrenzende kleinere volks-
staten, België en Nederland, volgden hun voetspoor. 

Met groote nauwkeurigheid worden door bekwame 
mannen de bouwkunstige overblijfselen der Grieken 
cn Romeinen opgespoord, gemeten en beschreven. 
Alle overtollige figuren worden vermeden en ver
vangen door eenvoudige, sierlijke, klassieke lijnen, 
en de uitwendige, zoowel als de inwendige vormen 
zoodanig gekozen, (lal zij ook overeenstemmen niet 
de behoeften en de bouwmiddelen van den tegen-
wuordigen tijd, zoodat men gebruik maakt van het 
beste wat het verleden aanbiedt, zonder aan eeue 
bepaalde IxMlworde vast le houden. 

Ook w i j , Nederlanders, maken bij het stichten 
van openbare cu particuliere gebouwen zichtbare eu 
tevens verblijdende vorderingen; ook bij ons vindt 
de schoonheidszin in de bouwkunst opwekking en 
bevrediging, en door den vooruitgang op het nij-
verheidsgebied verspreidt zich het esthetisch gevoel 
over eene ruimte, waar het vroeger niet bekend of 
erkend was. Vroeger was Nederland hoofdzakelijk 
alleen machtig en bekend doorzijn iiitgebrcidcu han
del en scheepvaart., en het ligt voor de baud, dat 
men toen liever de gelden besteedde voor den bouw 
van handels- en occtogsechepen, dan tot het stich
ten van schoone gebouwen , waarvan men het nut 
niet vatten kon. 

Toch kan men den handel niet beschouwen als 
weinig bestaanbaar met vooruitgang in kunstzaken. 

L ig t het in 't streven van de burgerlijke bouw
kunst, om uit te munten in het schoone, bij de 
waterbouwkunde treedt meer het nuttige op den 
voorgrond. 

Voor den architect is het hoofdzaak te zorgen 
voor doelmatige verdeeling en gemakkelijke inrich
t ing ; eene samenstelling uit geschikte materialen, 
vooral met het oog op 't klimaat, en die volgens den 
aard van de stol' en de mogelijkheid van het am
bacht zijn bewerkt en verbonden; terwijl het ge
heel van den bouw, zoowel in- als uitwendig 
een aangenamen indruk moet maken. Die indruk 
zal te rnecr aan het oschoone" voldoen, naarmate 
er tc nauwkeuriger aan de genoemde voorwaarden 
weid vastgehouden, en er alzoo hij de aanschouwing 
van het geheel, cn van zijne deelen afzonderlijk, 
te minder naar de bedoeling daarvan behoeft te 
worden geraden. Tot verfraaiing kunnen de con
structieve deelen zijn versierd, doch de construction 
mogen niet afhankelijk zijn van de versieringen. 

Eenvoud en waarheid zijn de stellige eischen 
voor ieder bouwwerk om »schoon" te kunnen zijn, 
en dezelfde indruk, dien wij bij bet aanschouwen van 
het uitwendige ontvangen, moet ook bij het beoor-
deelen van het inwendige van den bouw ons kunnen 
bijblijven. 

Bij da waterbouwkundige werken zijn het de ma
terialistische behoeften, en de aoUade constructie der 
deelen, alsmede de met beiden overeenstemmende 
noodzakelijke afmetingen, die de kunstwaarde vau het 
werk bepalen. Het uschoone" kan hierbij niet wor
den bereikt, wel het doelmatige en het groot sche. 

De waterbouwkundige, die iu zijn ontwerp meer 
idealiseert dan practised deukt, bevordert daarmede 
in hooge mate de mogelijkheid van tegenspoed in 
de uitvoering. 

Wat ons bij de uitvoering van waterbouwkiindlge 
werken overkomt als zoogenaamde tegeusjHieil, is 
veelal niet veel meer of minder dan het noodzake
lijk gevolg van een niet genoegzaam constructief 
doordacht ontwerp. 

Bij den burgerlijken bouw moet rekening worden 
gehouden met den aard van het klimaat en bet 
•schoone" van 't geheel; bij den waterbouw echter 
zijn het voornamelijk de gesteldheid van den grond 
en de cijfers, die het ontwerp beheerschen, eu deze 
eischen doelen als vanzelf op ruime toepassing van 
natuur- en wiskundige kennis. 

Ons klein Nederland, voor een groot deel door 
de zee begrensd, en door welks gebied talrijke rivie
ren baar inhuud naar zee voeren, vormt daardoor 

zijne bewoners van nature tot een waterbouwkundig 
volk. Onze oneindige bedijkingen, talrijke kanalen 
en vaarten en spoorwegen, kolossale bruggen, slui
zen en zeehavens getuigen van onzen nationalen 
arbeid, en de constructie dier ontelbare grootscbe 
werken strekt onze wetensehap|>elijke bekwaamheid 
tot eer en bewijst, dat op dat veeleischend kunst
gebied ons volk bij andere en grootere natiën vol
strekt niet behoeft achter te staan. En evenals zij, 
en met dezelfde standvast ighcid die onze eeuw ken
merkt, streven ook wij voorwaarts op het gebied 
der kunst, die veilige baan van volkswelvaart en 
volksgeluk, om ook daar, gelijk te voren zoo dik
werf met het zwaard, de overwinning te behalen. 
Da Costa's woord : 

Dc wetenschap 
Verstout, zich niet iillecii een reed* verwijden stap, 
Maar paart en huwt fich, de een' auu d'uiulrc, en geeft 

(zich spruiten, 
Vcrtnlrijkl dag aan dag, 

wordt door Nederland ook op dit gebied iu toepas
sing gebracht. 

Het eene kunstwerk volgt op bet andere, dat op 
zijne beurt voltooid en door weer anderen gevolgd 
wordt. Zoo schrijden wetenschap en kunst steeds 
vooruit en met baar de beschaving. Fier en moe
dig richten zij bare blikken in de toekomst, en let
ten OJI het verleden alleen bit aansporing, om nog 
meer en nog grooter wouderen te stichten. 

Zierikzee, September 1880 
J . G . LUGTEN. 

K O N I N K L I J K INSTITUUT V A N I N G E N I E U R S . 

liet Instituut hield zijne eerste vergadering van 
bet nieuw-ingetreden Instituutsjaar 1KSII—1881 op 
14 September j l . in bet lokaal Diligentia te 's-Gra
venhage. Een zestigtal leden was tegenwoordig. 

Te halftwaalf ureu opende de President de ver
gadering. 

De notulen der instituutsvergadering van 4 Juui j l . 
waren gedrukt aan de leden medegedeeld in het eerste 
gedeelte der vijfde aflevering van het Tijdschrift 
voor 1870—1880. Aangezien niemand daarover bet 
woord verlangde , wenlen zij voorgoed vastgesteld. 

De President deelde mede, dat voortaan, ingevolge 
besluit van den Baad vau Bestuur, gegrond op art. 39 
der Verordeningen van het Instituut, aan de schrij
vers van oorspronkelijke in het Tijdschrift opgenomen 
verhandelingen een honorarium zal worden toegekend. 

Voorts deelde hij mede, dat exemplaren van het 
drietal nommera van bet Bulletin du Canal inter-
océaniguc, bevattende het verslag der reis van den 
heer De Lessens door Engeland, Nederland en België, 
namens hem ter beschikking van de leden waren 
gesteld. 

Een aantal geschenken waren weder ontvangen. 
Door den Minister van Waterstaat, Handel en 

Nijverheid was eene nota aangeboden omtrent de 
bellende vlakken op bet Elbing—Ohorlniidisch kanaal. 
Omtrent dit stuk is het advies van eeue commissie 
gevraagd. 

Vau cüenaelfden Minister was ecu .schrijven ont van
gen , ten geleide van eene door den ingenieur .1. W . O . 
Stieneker (lid van het Instituut) opgemaakte nota 
over de practtsche uitkomsten, welke de sedert 1873 
op den Hoven-Rijn en zijne takken verrichte stroom-
snellieidsiuet ingen hebben opgeleverd. Dat stuk zal, 
overeenkomstig hetgeen door den Minister in over
weging is gegevenonder de Verhandelingen wor
den opgenomen. 

De hoofd ingenieur van den Waterstaat in Noord-
Holland bad, als naar gewoonte, de tabellen der 
waarnemingen aan Den Helder ingezonden, die bij 
de notulen zullen worden afgedrukt. 

Door de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering 
van Nijverheid was haar programma voor 1880 in
gezonden , waarmede als naar gewoonte zal worden 
gehandeld. 

Het lid R. P . J . Tutein Nolthcnius hield zijne 
vroeger reeds aangekondigde voordracht over de 
Groene rivier, als middel tegen watergevaar; die 
voordracht werd door lal van keurig uitgevoerde tee
keningen toegelicht. Nadat de leden W . G. de 
Briivn Ko |« , Dr. E . F. van Dissel, J . VV. Welcker 
en W. II. Iltihrecht eenige bedenkingen hadden ge
opperd en eeuige vragen gesteld, wenl , ook in 
overeenstemming met den wensch van den heer 
Nolthcnius zelf, op voorstel van deu President beslo
ten, de discussie over dit onderwerp in de Novem-
bei-vei gadering te doen plaats nebben. 

Nog was van het lid A . A . Bekaar eene mede
deeling ontvangen over de iiiet-penuaiiente beweging 
van het water in kanalen, cn van het lid L . J . 
Egener eene beschrijving van eene gewijzigde kraan-
brug. Beide stukken zijn om advies iu handen van 
coinmissien gesteld. 

Nadat eenige nieuwe leden waren voorgesteld en 
anderen als zoodanig aangenomen, sloot de President 
de vergadering. 

Na het gebruik van eenige ververscbingen, bega
ven de leden zich naar bet in aanlxuiw zijnde nieuwe 
gebouw voor bet Departement van Justitie op het 
Plein le 's-Gravenhage, waartoe hun de toegang 
door de welwillendheid vnn den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid was opengesteld. Zij 
werden door den heer architect C. II. Peters ont
vangen, die de leden rondleidde, alle verlangde 
inlichtingen gaf en bun exemplaren van eene korte 
mededeeling wegens den bouw, door eene afbeel
ding toegelicht, ten geschenke aanbood. Die mede
deeling zal als bijlage tot dc notulen der vergadering 
worden opgenomen. 

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 . 

AFDEELING ARNHEM, 
Vergadering van 15 September 1880. 

Nadat de eerste vergadering van dit seizoen door 
den Voorzitter geopend was en de ingekomen stuk
ken behandeld waren, bekwam de heer Van Wade-
noijen, afgevaardigde naar de gehouden Algemeene 
Vergadering te Amsterdam, het woonl, om van het 
verhandelde op die vergadering verslag uit te brengen. 

Het beleefde verslag van do Commissie voor het 
onderzoek der Ponti-cemcnt werd uitgesteld , omdat 
de uitslag van de onlangs genomen proeven nog niet 
bekend was; alleen kon de Commissie constat eere», 
dat de uitslag van de verleden jaar genomen proe
ven niet gunstig is. 

Het lid Berghuis stelde eenige werkstukken van 
ile leerlingen der Ambachtsschool ter bezichtiging, 
Waaronder eene over den aanslag van den dorpel 
naar binnen draaiende deur, vervaardigd volgens 
opgave van het lid E . Wansink. 

Nog wenl ter bezichtiging gesteld Der Schwei-
zer Bolzstijl van E . Gladbach, waarna de vergade
ring gesloten werd. 

OCTROOIVVET. 
Mijnheer de RedacteurI 

Wederom doe ik een beroep op uwe gastvrijheid 
voor nevensgaand artikel. 

In De Sederlandsche Industrieel van 15 Aug. I I . 
wordt een nieuwe- octrooiwet besproken, die 30 Juni 
1880 in Luxemburg is ingevoerd, ter vervanging 
van de octrooiwet van bet koninkrijk der Nederlan
den, die in 18(d) willekeurig is afgeschaft. 

D P C afschaffing — zegt De Nederlandsche Indus, 
tried — beeft den handel misschien bevoordeeld, doch 
de intellectueel.- belangen, de eer van het land op 
het gebied van uitvindingen, de ontwikkeling van 
het genie op den vaderlandse hen bodem en onze 
goede naam hebben er in ieder opzicht gevoelig 
onder geleden." 

Met vreugde zag ik dit besluit van bet Lnxem-
burgsch Gouvernement; zoo zullen wij eindelijk geïso
leerd blijven slaan tusschen de beschaafde natiën , 
zoo zal Nederland hot land wonlen, waar ieder 
weldenkend en kundig industrieel, zoowel binnen- als 
buitenlandse!), zijne schreden afwendt, als het land , 
waar zijn eigendom niet wordt beschermd door de wet. 

Mijnheer de Redacteur! Wanneer zullen de kiezers 
iu Nederland beginnen in te zien, dat het niet goed 
is bij voorkeur en bijna uitsluitend wetgeleerden 
naar dc Tweede Kamer af te vaardigen, terwijl men 
den kondigen industrieel niet genoeg waardeert om 
hem iu de gelegenheid te stellen, daar zijne, of des 
lands industrieele belangen voor te staan / Misschien 
wel iu minder gestiliseenlen vorm , doch daarom 
niet minder duidelijk. Evenals de Kamers van 
Koophandel en Fabrieken vertegenwoordigd worden 
door leden, die geen industrieelen zijn, maar alleen 
van handel leven, door handel tieren cn aan de 
industrie dus geheel vreemd zijn. (Zie verslag van 
het verhandelde in de Arnhemsclie Kanier van 
Koophandel en Fabrieken, Maart 1870.) Wanneer 
zullen den wctsuiannen de oogen opengaan voor bet 
recht cn de billijkheid; wanneer zullen die heeren 
inzien, dat, wanneer men van algemeen belang 
spreekt, ook de uitvinder daaronder begrejien i s , 
die thans wel de lasten draagt, maar de lusten moet 
missen.' hij staat toch buiten de grondwet, want zijn 
eigendom (de uitvinding) wordt niet beschermd. Wan
neer zal toch bet Nederlandsche volk mannen kie
zen in de wetgevende en adviseerendc lichamen, die 
de belangen der industrie niet alleen kennen, maar 
ook behartigen willen ? Mannen moeten verwijderd 
worden die de industrie niet willen verheffen , 
maar integendeel den treiuïgeii toestand laten voort
duren, die in i860 is in het leven geroepen, ten 
voordede alleen van den handel, terwijl de handel 
door en met de industrie moet bloeien. Is niet de 
bloei van Amerika , Engeland , Frankrijk, België enz. 
een sprekend bewijs, dat de octrooien nuttig wer
ken cn beschouwd worden als eeu recht, dat den 
uitvinder toekomt, en waardoor waarschijnlijk de uit
vindingen iu Nederland, die thans achter slot en 
grendel rusten, tevoorschijn zouden komen, en ons 
volk wederom in de achting van andere volken zou 
rijzen en iu één adem genoemd kunnen worden met 
de natiën hierboven opgegeven.' 

Mijnheer de Redacteur! mag ik zoo vrij zijn nog 
eenige ruimte te vragen voor een uittreksel uit De 
Dageraad van September 1870 , urn aan tetoouen, 
dat de uitvinder recht heeft op de erkenning van 
zijn eigendom evengoed als ieder burger in Nederland.' 

De schrijver vau dat ingezonden artikel redeneert 
ongeveer als volgt: 

De niensch komt ter wereld cn heeft door zijn 
geboorte recht van bestaan; ziju leven is een voort
durende strijd tegen vernietigingen t w r z i j u bestaan. 

De menscheii te zamen vormen tien Staat of de 
Maatschappij, die als zoodanig onderling in verband 
staan. 

Elk individu heeft lichamelijke en geestelijke krach
tan ontvangen en die hem instaatstellen zich de 
middelen le verzekeren van dit bestaan. Dit heeft, 
zooals zij weten, plaats met meer of minder succes, 
naar den graad van ontwikkeling zijner lichamelijke 
of geestelijke vermogens. Het is alzoo onrechtvaardig 
wanneer hein zonder vergoeding de vruchten van 
zijn werken onthouden worden en de schaden hem 
alleen ten laste blijven. H i j , die zijn ti jd, zijne 
krachten, ziju geld besteedt aan eene uitvinding en 
daarmede de Maatschappij lievoordeelt, beeft recht 
te vorderen, dat deze hem gelegenheid geeft de 
vruchten te plukken van zijn werk en dat bij niet 
aan de roofzucht van zijn medemensch wordt prijs
gegeven; want het spreekt vanzelf, dat de gees
tesproducten van den uitvinder moeten gerekend 
worden als de middelen, waarmede deze in zijn 
onderhoud meende te voorzien, evenals de werken 
vau den auteur als zoodanig beschouwd worden. 

W i l de uitvinder gebruikmaken van dat eigen
dom, dan rust evenwel op hem als lid der Maat
schappij de plicht, dat hij daardoor de rechten van 
anderen niet schendt. 

Dat hij der Maatschappij de voordeelen niet ont-
houde van zijne vinding. 

Dat hij de uitvinding productief make en deze 
verkrijgbaar stelle voor zijne medeleden der Maat
schappij, tegen billijken prijs. 

Dat bij de industrie niet aan banden legt. 
Dat hij het veld ter bearbeiding ojienlaat ook 

voor nadere deukende indusirieeleu. 
Want bet is ontwijfelbaar, dat het eigenbelang 

van bot individu een is met het belang van de 

Maatschappij en hef. is zeer zeker een dwaa lbegr ip , 
dat het belang van het individu aan het algemeen 
opgeofferd moet worden; beide belangen kunnen en 
moeten samengaan. 

De Maatschappij maakt zich schuldig aau wille
k e u r , indien zij bet individu het eigendom ontneemt, 
dat de natuur het schonk ter verzekering vnn zijn 
bestaan. 

De moeilijkheden, die rich voordoen bij bet ont
werpen van eene octrooiwet, mogen geene redenen 
zijn, dat de uitvinder opgeofferd wordt aan de lui
he id , domheid of gemakzucht zijner medeleden der 
M aalschappij. 

Resnmoerende kom ik tot het besluit, dat de uit
vinder zijne vinding als eigendom kan en mag lie-
•chouweo, dat hij recht beeft op bescherming, even
als het eigendom van ieder burger bij de grondwet 
verzekerd is. 

D a t de Maatschappij hein bescherming verteenen 
moet , mits hij zijne plichten tegenover de Maat
schappij vervult. (Zie verslag van het Internationaal 
Congres voor den industrieelen eigendom, gehouden 
van 5—17 September 1878 te Par i j s , waarbij 000 
internationale congresleden tegenwoordig waren.) 

De Maatschappij beeft ook recht op hef voordeel 
der uitvinding, mils zij ook haar plicht tegenover 
den uitvinder vervulle. 

De regeling of ontwerping van eene octrooiwet 
is geen onoplosbaar vraagstuk. 

Vindt de schrijver steun bij het denkende publ iek , 
op de beginselen hierboven uitgedrukt gegrond , dan 
is luj bereid een ontwerp te leveren, dat aan deze 
eischen voldoet, en dat hij gaarne aan het oordeel 
der Maatschappij wil onderwerpen en doen wijzigen , 
naar hem misschien nog onbekende behoeften. 

Mijnbeer de Redacteur! u dankzeggende voor de 
verleende ru imte , teeken ik met acht ing: 

Uw Dw. 
Arnhem, 7 Sept. 1880. B. II. 

\jiiikftiiiliLrinir('ii vun lanlirMnluiHHi. 

Mitiillitax . 211 "e|il. 
Haarlem, tc 10 uren. door de directie der Baarlemsche 

KatiN-iimaalM'happij : hel bouwen van eeu schoorsteen aan 
do fabriek buiten bet Zijlhek. 

Amalerdam, te 12 ureu. door burg. en weth.: lo. bet 
maken van eene va-Ie hing over de Itnaiweisgraebt bij 
den Singel : jjo. de levering van ruim 7 tons halkijzer voor 
deze h ing: :jo. in 2 perc. eu iu massa: a. bet maken eu 
stellen van een verplaalshaar schoolgehonw op het voor
malig Kartbiiizerki rkhof: 6. idem van idem op het K a -
dijkspleiu. 

Utrecht, te 2 ureu. door de maatschappij tot expl. van 
Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau: liet uitvoeren 
vao herstellingen en het verrichten van bijkomende wer
ken aau de dnorlauthrug hij kilometer-paal 44(S2n. in deu 
spoorweg t't recht —Bokstel. 

Haaraevern, te 2 uren. door huig. en weth. van Tien-
hoven. Maarseveen en Ilreukelen. bij M. Boot: het boawen 
van eene dokteiswoning te Tienhoven. Iul, hij den ar
chitect <i. J. Cubes, U' Utrecht. 

Veendam, te (> uren. door het gemeentebestuur; het 
bouwen van een In-u ndspuit huisje. 

Rnltenpeat, hij W. A. van Bruggen: het afbreken eu 
wederopbouwen eener voorbuiziug. op de plaats bewoond 
door .1. Alherda. onder faigwioi uin. bil. hij M. van der 
Molen, te Kuilen],-1, 

/.oiilliurn . d Kir het waterschap Westerkwartier, ten 
reebthuize: bet verdiepen van bet Oude-lliepje in de ge-
meeule Marum. Inl. bij den hoofdopzichter Vao lUlmi. 

IMnofliiar. Sl Baart. 
Ifii — nm. te 11 uren. door het gemeentebestuur: bet 

bestraten van p. m. 1430 AP wegen, met hijlevering van 
gebruikte keien daarvoor hen ligd. Aanw. 21 Sept., te 
9 uren. 

W i l l e n » tad . te II uren. iu Bet Schippershuis: het 
uitdiepen van de binnen- en de buitenhaven te Wil lem
stad eu van de gracht van bet fort aan den mond van 
de haven te Xiuuans.l.irp. onder het beheer der genie le 
Willemstad. Raming ƒ 1 5 . 0 0 0 . 

Htturlciixdljk. te 12 uren. iu de consistoriekamer der 
Nederl. Herv. gemeente: hel verhouwen der pastorie en 
eenige werkzaamheden in de kerk. aldaar. Ilostek ligt 
hij den kerkv.mgd R, van Dijk. 

Z.ill Hommel . te 1 uur, door den dijk stoel vau het 
polderdistrict Bom lerwaard-lKiven-den-Meidijk. in het 
Stad-kofliehuis: lo, het verzwaren van de h i m i c n g l o u ü n g 
van eeu gedeelte Waalhaudijk onder Rossum. tusscl le 
hektonii'terpaleu 1 en 8; 2a, bel wrder-op-de-diepte-
brengen van een gedeelte Drielsche wetering tegenover 
de iifzakkingen van deu lledelscheii Z lijk tusschen Vor-
liezenhoek en de sluis aau de Dieppe, met het Weggraven 
van twee bochten iu dit gedeelte. 

Amxli-rdam, te \2 uren. ten behoeve van W . P. J. 
van 't l.indeiihout, in De Oude Graaf: bel houwen van 
een winkelhuis niet 3 bovenwoningen aau de Coiiuuelin-
straat. aldaar. Inl. bij den architect 1.1. Bijvoets (lz. 

Uucnv.hic . 't% RÖpt, 
Baardwijk, te II uren. door het bestuur van het 

waterschap De llimieu-eii-Biuleiuxdder van Baardwijk, 
hij N. L . Dekkers: het cgalisecren der aardehaan en 
daarna beklinkeren van een gedeelte weg iu de Akkor-
steeg. ter lengte van ongeveer 22'. M. Aauw. te U uivn. 

Helletoct-luis te 11" , uren. door deu commandant 
der marine: het uitbreiden, veranderen eu herstellen der 
magazijnen en van de srtiildci-sworkplaats op 's Rijk- ma
rinewerf te Hellcv.ietsluk 

M o k - n l , te l:.' uren. bij den secivtaris-peiiuingni. van liet 
waterschap der Rivier de Do iel : bet verheti-reu van 
de rivier do Tongreep, van de uitmonding te Stratum af 
tot voorbij de Vooislervoorlscho Hoef onder Aalst. Inl. 
bij den ingenieur te Stratum. 

AniNtrrdam, te \2 oren, iu De Oude draaf: hel hou
wen vau een magazijn met li bovenwoningen, inde Joden-
Houttuinen, aldaar. Iul. hij den aivhitect IJ. Bijvoets (Jz. 

M-llag-e. te 12 uren. door het ministerie vau water
staat enz,, ten dienst.- der Staatss) wegen: bet maken 
van de aanlehaan. de kunstwerk deu bovenlwuw, de 
overgangs- en eenige andere werkeu voor den spoorweg 
fielden oalscn —Tiel. Inl. hij den eerstaanw. ingenieur 
te (ioriucl i . Raming f - «5 .000 . 

Iliimleriliic 23 *e|il. 
Malkueriim. te |0 uren. door kerkvoogden der Herv. 

gemeente, bij ll. VV. Postma: het afbreken der oude- en 
liet bouwen eener nieuwe pastorie of predikantswoning. 
Inl. bij \ . S. Cuperus, te Mavoron. 

('ilgee-i . le !:.' uren. in De Ooievaar: bet maken van 
p. ui. loOll Mi straat. Aanw. 20 Sept.. to 12 men. 

Kutlerdam. te HL uren. door bet bestuur der Spaar
bank van bet departement Rottenlam der Maatschappij 
tot Nut van 't Algemeen, in het gebouw der Spaarbank 
aau de Lnmhanlsti-aat: bet houwen vau 4 pakbiusjes met 
Imvoiivvnumgon in gang no. Il l aau de Botersluot, met 
gedeeltelijken herhouw van liet bui- no. 40 in de eerste 
Lomhardstraat. Iul. bij de architecten Voorhoeve eu 
Wei'ldenburg. Aanw. te 10 uien. 

Vrijdag. 2 4 Nepl. 
'«-Ilage, te l uur. door bet ministerie vnn water

staat enz.: lo. het leggen en ingraven van 2 telegraaf
kabels te 's-llage. Raming ƒ 1(165: 2a, de aanleg van eeue 
telegraallijn langs den spoorweg Tilburg—Nijmegen. Ra
ining ƒ 4(00. 

V lHie t f i ' i i . te 2 uren. door den burgemeester: de le
vering van foiideeiinghoiit voor bet riool aau de Waal -
kade. Bilj. inzenden 23 Sept., te 12 uren. 

Kijverdal, te 4 uren, door de directie der Nederl. 
Stooinbleekerij; het bouwen van eene nieuwe drogerij. 
Inl. hij K. II. vnn Dijk. timmerman eu aannemer te Goor. 
Aanw. te a nren. 

Arnhem, bij notaris I'. VV. L . van Kek: bet verlengen 
en verhoogen van 4 dwarskribbeii voorde Marieudaalsche-
waard beneden de aponrbnig te Arnhem en boven het 
Driolsrhev.vr. langs d -echtei-oever vau den Nedor-Kijii. 
onder de gemeente Oosterlieek. 

Zaterdag. 2 5 «ept. 
•ehlfelerum . te 11 uren. ter secivtarievan Harradeol: 

het doen van hertellingen aan de buig iu den Oudedrjk, 
bij .la.-, Tolsma. ouder Seksbier Aanw. 21 Sept.. le 
10 uren. 

AniMterdam, Ie 12 uren. door den architect II. Bij
voets l.z.. iu bet café Stmetliian : bet verbouwen vau de 
perceelen 05 eu 07 aau ile Haarlemmerstraat, aldaar. 

Leeuwarden, te 12 uren, hij Dr. .1. Zaaijer: bet ma
ken vau eenige veranderingen aan het gebouw in de 
S| Imanstraat. plaatselijk geuuuteeril Ut. M . no. 17. om 
ilit in te richten tot eene ambachtsschool. Inl. bij .1. E. 
II. Xnordcndorp. Gnitte-kerkslraal 10. 

Venlos, te 12 uren. door deu ontvanger der registratie 
eu domeinen, in Die port van ('leve: het maken van een 
g tselden duiker onder den weg van Venloo uaar Kal -
deiikircbeu. eu het bouwen van een se ho thai ksluJsje Inde 
Sluterbeek, op de voormalige conrtine 0 - 7 . Aanw. 2tt 
Sept., te 4 uivn. 

•lusten-Marrdljk, te 12 uren. door het best • van 
deu Boyalen |ioIder. ten huize van .1. Spratigors: het ma
ken vau 2 houten bruggen eu een leuning op den dijk, 
voor bet in aanl vv zijnde stoomgemaal. 

•lensden. Ie 12 ureu. door dijkgraaf en heemraden 
van den Boogen ,Maa-dijk van Slad-eii-1,ai.de vau Heus
den c. a.. bij II. Mom-ik : l o . bet beslaan van den lle.pt-
sehei Beri.schen dijk over eeue lengte van ruim 22(H) 
M.. iu 4 perceelen; 2o. bet van 25 Nov. '80 tot 1 April 
SI beschikbaar stellen van: 30,000 bos Hollandselie rijs. 

400 hos (ieldorsche rijs; 1200 bos h a i ï n g h a n d : 2H0 bos 
palen: 20(1 stuks wiepen, lang 0 M ' , /.onder blees. 

Haarlem, te tt ureu. door den architect .1. ,1. f h e i -
hoorn, in het Hotel Lion dor: bet houwen vau tt blokken 
woonhuizen iten getale van 15». iu 2 perceelen, aau den 
ScIlootersiiegel. aldaar. Aanw. dagelijks tusschen « en 10 
ureu aan de keet. eu op het terrein 22 en 24 Sept.. lus-
schi'ii 2 en tt uren. 

Velp. Ie 4"/- uren. iu bet koflielmis van Ter Steeg: 
bel houwen van een woonhuis aau deu Rijksstraalweg te 
Velp. Aanw. 22 Sopt., te 5 uren. Bilj. inzenden 24 Sept.. 
bij den architect M. K. Smit, te Dieren. 

Hit Hilda* . 27 Bantt. 
'a-Hage, te l l 1 ' , uren. door het ministerie van water

staat enz., aau het lokaal van bet prov. bestuur: het 
leveren en inhailgen villi tt paar buiten- en tt |iaar binnen
deuren in de groote inundatie- of hulpftluis te Dal met 
bet uitvoeren van verdere werkzaamheden aan die sluis. 
Aanw. 22 Sept Raining / 15,000. 

Barhaltft, te 2 uren. 'door het gemeentebestuur: het 
bouwen van een schoollokaal met nudervvij zeis won ing 
aldaar. 

Amsterdam, te tt uren. in De Roode Leeuw: het bou
wen van een blok van 7 graanpakbuiz >p een terrein. 
gelegen aau de Boutiiianskade tusscli le Le-Mairegracht 
en de Roggevoeii-lraat, aldaar. Iul. bij den ingenieur-
Architect A. L. van Genot 

I»lti«daK . 2** Nept. 
Leeuwarden . te 1 uur . door het ministerie van wa

ter-laat enz., aau bet gebouw van bet prov. best.: l o . het 
driejarig onderhoud van de sluis enz. le Miiunikezijl en 
de friesche -bus bij Zoutkamp, in 2 |ierc. Aauw. 22 en 
24 Sept. Raming: perc. 1 ƒ 7 7 3 . perc. 2 ƒ 1 0 0 0 ; 2a. het 
beplanting van 's RiJKs-grooien weg van I uwarden naai
de Overiiselsclie grens. Aanw. 24 Sopt. Raming ƒ 2 0 5 0 . 
(Herbesteding.) 

Arnhem, te 1 uur. door den burgem.: hel plaatsen 
van eene openbare pomp met de daarbybehooretide werk
zaamheden aau Acnter-Murieiibuig. Aanw. 22 Sept.. te 
2 uren. 

Haarlem, te 1 uur. door dijkgraaf en I aden vau 
den Haarlemmer! radder, ter secretarie : het verdiepen 
van de ringvaart des poldcis bij Halfweg en nabij het 
Nieuwe Stoer. Inl. bij den tioonJopzicbter, te Haarlem en 
bij de betrokken pnldempz iel iters. 

WariiHdax . 2 » «ept. 
'N-llnge. te 11 uren, door bet ministerie van water

staat euz.: lo. bet landwaarts verleggen val n gedeelte 
zeedijk <fer polders Nien w-1 toi ia vent ura. Mookhoek eu 
Trek'dam, laugs deu rechteroever van de Dorische Kil. 
onder 's-Gravendoel. Aanw. 24 en 25 Sept. Raming 
fWROl 2o. het landwaarts verleggen van , n i gedeelte 
dijk vau den Oude-B •jmliler. langs den linkeroever van 
de Dorisch.' Kil enige daarmee in verband staande 
werken. Aanw. 24 en 25 Sept. Raming f*,.:W); tto. do 
lichting eu opruiming van eeu in het Paiinenleusche 
Kanaal, onder do geuieeule Hoornenburg, tusschen de 
kil ter raaien 14 en la der herziene rivierkaart. gezon
ken vaartuig. Aanw. 24 en 25 Sept. 

VllHge, te 12 uren. door bet ministerie van water
staat enz., ten dienste der Staatsspoorw.: bet bouwen van 
eene ovcrlaadloods op bet goederenstaliou in de Stnds-
riellandeii te Amsterdam, ten behoeve van deu spoorweg 
Nieuwediep—Amsterdam. Inl. bij den eei-staanvv. ingen. 
te Amstenlam. Aanw. 21 eu 22 Sept., te II uren. Ita
miiig ƒ 8 2 , 5 0 0 . 

Donderdag, 30 Beat, 
Itrerht, te 2 uren. door de maatschappij tot expl. 

vau Staatssjioorvvegen, aanbel c.-ulraalbuieau : bel maken 
van eene locomotieven loods en verdere inrichtingen op het 
station liok-tel. ten behoeve van deu s|(Oonvog Maas
tricht— Breda. b i l . bij deu sectieingenieiir te 's-Bosch. 
Aanw. litt Sept. 

Aaeen, te 4 uren. vanwege het ministerie vau justitie, 
aan het gelmuw van het pmv. bestuur: bet verbreeden 
en verdiepen van een gedeelte der Kolonievaart, bet ma
ken van 2 draaibruggen. 2 draai vonders en eene losse 
brug. benevens bel bouwen eener dienstwoning en bijbe
hoorende werken, lui. bij den hoofdingenieur in bet Se 
district, te tironiiigeii. bij den ingenieur, te Assen en bij 
den opzichter De Weger, te Veen huizen. Aanw. deu 7eii 
dag vóór de besteding. 

Viijd'C. I « c l . 
'a-Haath, te 101/, uren. door bet ministerie VSU water-

terstaat enz,, aau bet gebouw van het prov. bestuur: het 
verrichten van buitengewone heistellingen aan de Rijks
werken van bet |Knitveer te Litb. Aanw. 27 Sept. Ita
miiig ƒ 000. 

Wornsdna;, tt « c l . 
' « - • • g a , te 11 uivn. door het ministerie van vvaterst. 

enz.: de uitvoering van baggervverken tot opruiming van 
het iniddclplaatje iu de Nieuwe-Maas boven de Dorische 
haven, lusscheii de kiloineterraaien 124 en 125. Aauw. 
I en 2 Oct. Baming ƒ 1 5 . 5 2 5 . 

Leerdam, te 12 uren. door bel hestuur van de pildcrs 
Oii.l-on-Xieuw-Schuaijk en K.-rt gerecht. Ie Schoon re woerd, 
in Het Fortuijn: lo, bet leveren eu stellen van 2 horizon
taal werkende stoomwerktuigen met stoomketels, bevel-
centrifugaal|Hiiii|ien enz.; 2o. het maken vau de gebouwen 
voor de plaatsing dezer werktuigen, pompen, stoomketels 
en verdere aan boo rig beden, benevens het makeu van eene 
stecnknlcnhcigplaals en machinist woning. Aanw. door 
den architect .I.Paul (te Zevenhuizen). 27 Sept., t e i l uren. 

Maandna;, I t « e l . 
«m-lerilani. (e 12 uren. in 's Rijks centraal magazijn 

van kleediug, uitrusting enz.: de levering van: 
"0.000 M. donkerblauw ordinair laken, in 14 iierc. ieder 

vau 3000 M.: 
10.000 i lichtbl. idem. in 4 perc, ieder van 4000 M.; 
1.000 « groen idem, ill é é n perc; 
3,000 i> doukerb). ondemfticicrs-Iaki'ti. in tt perc. ieder 

van 1000 M.; 
2,000 » lichtbl. idem, in 2 pen-., ieder van 1000 M.; 

100 o groen idem, in é é n perc: 
500 f> geel iiituionsteiiiiglaken. in één perc; 
«00 o naai » » a » 
100 l lichtbl. ii a i l 
50 » zwart a » i • 

IHnadag, 1 2 Oct. 
I.ppiiwardrn. te | uur, door bet ministerie vau wa

terstaat enz., aau bet gelmuw van bet prov. bestuur: lo. 
bet Sjarig onderbond van de zeesluis de Molk worm norzijl 
en lujhehootviid gelmuw en werken. Aanw. 0 en H Oct. 
Raming / 300 per jaar; Sn. bet 4jarig onderhoud validen 
Stat lifk hij Slijkenburg. met de daarin gelegen zeesluis 
te Oudeschn't ei-zïj l en het hluteukuuual de Worst stoot. 
Aanw. Ö en 8 Oct. Raming flgflOper jaar; tto. het doen 
van voorzien ingen aan den Hooge wal cn daarbijge legen 
duinen enz. op Schiermonnikoog ged. 1881. Raming ƒ 1 2 0 0 . 

van iMilH'siPilinm 
Itercaiiili». hl . tt Sept.: het lioiiweii van eene schuur, 

nabij het stoomgemaal van den |Milder; gegund aan VV. 
F. van der Wal. aldaar. TOOT ƒ «75 . 

Knermoild, 7 Sept.: lo. bet bouwen val tl gemetseld 
riool tto klasse op .jeu Boulevard, iu de Kruisb vnslraat 
eu een nieuw aangelegde straat; ingek. tt bilj.. als: 
L. I'aulis-Kohaen, te Roermond, /'4070 
VV. I'aulis-Va.ier, i idem i 4147 
H. Peelers. a idem i tt450 

2o. het bouwen aan de gasfabriek van een put. reservoir 
voor condensatiewaler; iugek. 2 bilj.. als; 
II. Nijkeiis, te Boermond, ƒ 1184 
II. toeters, • idem i 1050 

a>M| huizen, 8 Sept.: bet maken van een grooten 
regenbak iu 4 afdeelingen op gebeide fiindeering. niet 
pomp en geleidingen, bij de Herv. kerk te Oosthuizon, 
onder beheer van den architect II, I'. v. d. Aardweg Ie 
fin Mierende; ingekomen 8 hilj.. als; 
S. Pcoreuhnnui, te berkhout, ƒ 1305 
J. Band, l Pionierende, I 138H 
K. de Wit. I Beets a ltt55 
M. Worp. » Piirmeivnde, a IttttS 
i. de Vries. » idem I 1SS0 
11. Klaver, i npendam, I 12118 
.1. Nieuwstad, I Reels i 12IJ6 
P. Bijl, i Oosthuizen, i 1225 
gegund. 

1.,,,,,,,,'r. 8 Si'jit.: hi't anum-ercu Villi .'I'll Inn* mi 
tiiikkmij rn lii-t IHIIIWI'II IUII I-I-II wonntiuis met bakkerij, 
vn.tr \'. Knul: injnsti' ins.lir. w.is .1. II. KU'in. ti' I mier. 
ViBir ƒ 5 4 1 8 . 

7.ierik/.er, II Se|it.: lo. tiet initkeii van krrtiniii.it in 
den line/.eln van tiet stoomgemaal van liet water-elian 
Schouwen; minst.• msdirijver was II. Ü. van iter lalde, 
te Zierikzee, voor /G4t>. 

fli. liet v e r h e t e n . » va n psleelte iter ( l e l ée , district 
Seliareii.liike. iloor llelstellint! der bestaande 

,l,,,t..| 'Tl els, I i .lel lllt-
iilir. was t'. Kloet, le llniven-

dijke. v o o r / S I . 
B . l . w . m , It Sept.: liet ln.aweii van4 kamei-s vanwege 

hetliest •ileraLfrin.stadsar ile llolswanl,onder beheer 
van den arcbileet II. II. Poederliacli; iiijlek. lil biljetten; 
minste hisr.hr. was K. Hamburg, te llolswanl. v o o r / 1 7 I Ï 4 ; 

' N - B . . r h . 10 Sejit.: het vervangen van een gedeelte 
grinthaan ili.ir keibestrating n|i den ttijksweg van Eind
hoven naar Weert, onder de gemeente Stratum; minste 
iliselir. was P. v. d. Ilerg. te llorae. voor f .1420. 

flii.terlieiif. 10 Sej.t.: liet bouwen van een linis ter 
verpleging vau lijders aan besmettelijke ziekten; ingek. 
5 hilj.. als: 
11. v. d. Klshont, te (fcisterliont, ƒ 2875 
.1. Jannen* • idem • 2855 
.1. de VIK. . idem . 2841 
A. Vermeijs, » idem i 27112 
C. A. llotiien. n idem » 277.'1 
gegund. 

' . - l i ane . 10 Sopt.: lo. liet horstellen eu verbeteren van 
Riikstelegraallijnen in de aid. Utrecht, le pert ingek. ti 
bilj.. als: 
W . van Dijk. te Jutfaas. ƒ lt'iiO 
l;, M. ( ü e - Amstenlam, >i 1479 
II. v. il. Weerden, > idem • 1400 
II. l i - , i Sinilde, > 1290 
1'. I ndeisi, . Ittroeht, > 12.17 
A. A. Wildbergh, . Uiiiinik, . 1069 

2o. als voren 2e perc. ingek. ti bilj.. als: 
K. M. thesen. te Amsterdam. ƒ 7:10 
A. A. Wildbergh. I Itunnik, » "98 
11. v. d. W 'den. * Amsterdam. » 660 
W . van llijk. I Jutfaas, ntlil 
li Uns, « Sinilde. » 622 
P. Leenden, » Utrecht, i 557 

Uo. bet herstellen en vei'lietrrrii vau Itijkstelegraallijneii 
in de afd. Venloo; iugek. tl bilj.. als: 
11. lios, te Sinilde, ƒ 699 
W. van Dijk. . Jutfaas, » 670 
T. Troost, » Anten, » 590 

«rol l ingen. 10 Sept.: het bouwen van e , bierbrou
werij voor II. Iloeloians Kranenburg, onder beheer van 
den architect N'. W. l.it: ingekomen 14 bilj., als: 
I. de Vries, te Ornningen, ƒ 18,098 
(i. llenrichs, . idem • 16.720 
NI Mammen, • idem l 16,484 
[.. Heintjes. .. idem » 16.210 
J. Walliiiga. « idem . 15.990 
J. Ilaupt, . idem ii 15,878 
J. Werkman, . idem • 15.774 
J. Toestaan, . idem . 15.695 
Wietsema. t) idem » 15,450 
J. Wolrich, » idem » 15,190 
II. v. il. Nap, . idem . 14,973 
J. II. Mulder, . idem • 14.800 
.1, Vegter. • idem • 14.760 
J. Kruiter, » idem » 14,700 
ï< 'g I. 

Ziilrili.rn, 10 Sept.: het vernieuwen van de brug over 
de dood. gaten hij Steentil. gein. Aduard: ingekomen 9 
bilj.. als: 
.1. Schuil, te Leek. ƒ 9670 
A. II. Teiiinga, i Grootegut, . 7400 
11. Vogelzang, » Oldehove, » 0937 
J. I'. Hakker, l K.illutn, • 6783 
IE. de Jong. a (ironiugen, « 6730 
li . .1. Ilijkstnu . Kollum, 1 6700 
K. II. Ilanbiif, » Hallo», < 6495 
A. .1. Kenning*, > H- lui». I 6449 
T. Bos, * Bedum, » 5990 
gegund. 

'H-HBHVII . 10 Sept.: liet bouwen van 11 beneden en 11 
bovenwoningen voor Hult. van der Ven; iugek. 6 bilj.. als: 
M. Bolhuizen. te 's-Bosch. ƒ 20.100 
.1. Schellekens, • idem . 20.200 
Verstonnen. , Oosterwijk, I .9,988 
Meeiiwescn. > 's-Bosch, » 19.987 
II. Hendriks, . Ons, » 19.850 
6 Jannen, . 's-Bosch, . 17,060 
gegund. 

'.-Ho.rli. 10 Sept.: liet maken van eenige riolen en 
zinkputten t»t verbetering van de afwatering der straten: 
ingek. 3 hilj. uls: 
A. W . v. d. Bruggen, to's-Bosch, ƒ 2 4 . per M ' 
M. Boks. idem, » 23.95 » • 
.1. Iluikens. idem. • 23.93 » • 

Mem. 1.,-l.l.erlaiiil. It Sept.: bet houwei ier pas
torie, ouder hel • vau d e » bouwkundige A. den Boor: 

II I als: 
J.'van Itisl. te 1'ijnaanl. ƒ 9222. 
I'. Bnu'ie K z , I Nleiiw-I.ekkerlau.1. I 8140. 
A . v. d. Wal , » Lekkerkerk, » 8025. 
L. Ilerlaai. » Nieiiw-I.ekkerland. I 8024.90 
(1. Neven Cz., • Lekkerkerk, i 7990. 
.1. Stam, • Sicinv-I.ekkerland. . 7713. 
Wed. W . Stam. • idem. » 7633.86 
L . V. v. d. Perk, » Alblassenlain, » 7585.85 
l i . II. II is en Co., » I W n d r e c h t , • 7495. 
Gebr. Stuiver, I Lekkerkerk, I 7250. 
II van Verre, . Niv.rdgnuwe, . 7100. 
I'. Borsje. , Lekkerkerk, . 7025. 
.1. I.. Bride, • Streefkerk, » 7010. 
.1. Kot i ina» . » Wijngaard . 6990. 

H e l d e r , 11 Sept.: bet verbeteren vau het fort Erfprins; 
Ingekomen 3 bi l i , als: 
A. Vos Hz., te Helder, ƒ 268.000 
II. de Vries. .. idem • 255,000 
II. M. Wiegerink, • Groenloo, » 236.000 
Raming • 880,000 

. - U i i g e . 13 Sept.: het bouwen van eeu |mst- en tele
graafkantoor met ilirocteiiiswuiiiiig te llreda; ingekomen 
l l bill., als: 
IL Wevels, te Hn-ila, ƒ 47.860 
.1. Niivten, ii idem • 47,747 
P. .1. van Glabboek, • idem » 47,160 
G. J. Mat linen. » idem » 46,940 
J. A. M»l.' . idem • 46,777 
I. W. Brandt, . Oosterliout, » 45.661 
II. Degen. , l l „ » Dordrecht, » -tl.KK'.l 
I'. N. vau Hiel, » llreda, » 44.770 
Tb. Erkelens, » idem n 44,765 

B. Verlegh, te Ginneken, ƒ 43.860 
A. vau der lleitle. . Breda. I 42.470 

Xwlt-Hemniel, 13 Sept.: het uitdie|ien validen haven
mond, het maken van lus- en lailingplaatsen; het ver
zwaren ran een gedeelte havendijk eu het horstellen dei-
taluds: iugek. 10 bilj.. als: 

te Hardinksveld, 
Amersfoort. 
Netlerhemerl. 
Hardinksveld, 
Tuil . 
Hei-wijnen. 
Werkendam. 
Hriichem, 

B. van Luttik, 
T. W. Bonte. 
A. BiMiijens. 
II. vau der Plas. 
P. W . van Hattum, 
C. van Ks. 
D. C . Bakkers, 
A. PippeL 
T. Smits Hz., 
A. Boogaards, 
gegund. 

stliii". 13 Sept.: het hou 
kantoor met direelelllswillli 
de afkomende nutte inateri: 
.,ii.l gebouw, tor plaatse waar het ui< 
sticht worden; ingekomen 2 hilj., als 

.1. I'. Evers. 
T . van Overbecko, 

Wijk. » Wi.,1 
> Zult I; ' i i » » . ! 

ƒ 11.165. 
. 8.925. 
.i 8.100. 
.. 0.417. 
. 5.690. 
. 5.187. 

6,140. 
» 4.710. 
. 4.725. 
. 4.009.50 

11.» 
nul. 

van een post- en telegraaf-
Inet inbegrip te gebruiken 

van het reeds afgebroken 
gebouw zal ge-

f 9079. 
, 8798.90 

. 8900. 
Amsterdam, 13 Sopt: bet maken van een gebouw 

voor ile Zoiitninie op de Lijnliaaiisgraiht. tegenover deu 
tuin van het Zoologisch Genootschap nNutura Artis 
Magistra ; 

aannemer .1. 11. E. llauet. te Amsterdam, v.sir ƒ 15,500. 
Verder waren biljetten iitgt-kouii-n i 

J . Poot. te Amsterdam, 
Gebr. Van lii-ikiun. 
II. t'. Ilorlas. 

J.'Koster.' 
1'. Wi-stinaas, 
B. v. d. Weerden, 
Timmer \ Kuist -
II. Hietsnijder eu Zi 

linsterri.nl, l:< Sept.: bet sluoiieu van perc, 
l.eidsrljestrual eu Kei/ersgraiiil. ei ' 

woon- en winkelhuis visit- A. 

idei 
idem 
idem 
idem 
Idem 
idem 
id 
ide 

/' : ; - . 
. 2U.761 
" 17,900 
• 17.771 
, 18,688 
. 18,83» 
,. 15.960 
- 15,suil 
. 15,595 

508. hoek 
iltl.iai bouwen van 
lauw. onder beheer 

t den bouwmeester A. C. Kleijs; iugek. 8 bilj., als: 
II. 1'. Ilorlas. te Amsterdam. ƒ 17.318 
W. I'eeteisi, • idem 16,200 
P. Gr > Alkmaar. , 15.3511 
W. I'raal'l.'t'. M idem .. 15.2110 
A. Paan.. .. Amsterdam, . 13.11011 
li. van Buuren, idem ., 11.918 
.1. 1'. Pront/lor, > idem 1 11.733 
L. v. d. Zaag, , Leeuwarden, • 9.919 

Heeren.een. 13 Sept.: het 1 w i er llinke iiur-
gl'l lllli/.illg Op I . luk aldaar, v - II. K. t : minste 

.1. .1. 

Jet 

inschr. 
lliiiifiliil., ii 

verdediging va 
ingek. 7 biljelti lis: 
J. Kole, 
\'. .1. vau l i rtel Na, 
II. Ilage. 
.1. Verkuil IJnakkrla .» . 
1'. de Wilde Az., 
II. .1» J m , \ / . . 
I. van Male II/... 

2». het vernieuwen v 
bin' a ls: 
P. .1. \ ï s - o r P l , 
I. van Mal.- li/... 

I.eij. te He, 
14 Sepl: lo. bel maken van werken !• 

van den II «>fdpl.iat|>older 

(rt, Ie ll.llisw 
ii Bonten 
0 Middelburg 
1 Vlis-ingen. 
0 Kattendijki 
» Neuzen. 
1 llre-kens. 

f 10.710 
"» 10.5(10 
I 10,1)01) 

Ü.lïtttt 
,i u.ttou 

O.IKIH 

ui bestaande rijshoofdeu: ingek. 5 

f ll.'iUII 
'., f,1 ISS 

te Hansweert, 
l Breskens. 

.\. molens. » Neuzen, » 5700 
Ii. Holier Ci„ >> Hillan.l-Bath. » 5044 
H. Tlmlens. „ Boek. • 5453 

l'treeht, 15 Sept.: bet maken en stellen van een sein
huis hij de aansluiting der spoorwegen van Zvvaluvve naar 
Breda eu Zevenbergen; ingek. '.I hilj., als: 
V. Verhagen en Zonen. te Breda, t' IU37 

A. Bijl. • 'ivOrsvendeel, • 1006 
A. van Meer. » Zeven bergen. » 1621 
M. Naaktgeboren, 
A. 1). Lucas. 
W . .1. Seghoer, 
Gebr. Ihjkerman, 
.1. J. Hofnstra, 
.1. J . van Beth, 

1407 
1189 
1 (sl 
1850 
1S27 
I - 10 

.. Zevenbergen, 
» idem 
I Breda. 
'• Berge nnip-ZiM nu. 
» Ztvaiumcrdam, 

Halswurrf . 15 Sept.: het van-bujteii-verven der stads
scholen; iugek. 7 hilj., als: 
.1, ht de Boer, te Bolsward, ƒ 165. 
V. Kleelstra. » Leeuwarden, • 100. 
J. II. Iloersiiia, • Bolsward, > 158.50 
I, Kramer. » idem » 158.50 
l ' . B. Nouta, i idem i 158.25 
Sj. C. van Been, ; idem i 157.75 
E. Nien wen huis • idem » 157. 
gegund aan Sj. ('. van Been. voor ƒ 157.75. 

Utrecht, 15 Sept.; bet vernieuwen en aanvullen van 
iiiiindalieuiulerieil. onder het beheer der genie aldaar: 
minste inschr. was .1. .1. Welsink. te Woerden, v • f 1700. 

4 matera! a an, 15 Sept.; het verrichten van diverse on
derhoudswerken <>p s-Bijks marinewerf, aldaar: minste 
inschrijvers waren Knipper en De Vree. te Amsterdam, 
voor ƒ 8 4 4 0 . 

Leiden, 15 Sept.: bet ai no veeren van 2 I tvnhuizen 
eu bet maken vau een s o c i ë t e i t s g e b o u w aldaar, onder be
heer van den architect W. t'. v. d. Heijden; hoogste in
schrijver was |). J. Gaastra, Ie Leeuwarden, voor /'50,371; 
minste inschr. 1'. C. de Vrind, te Leiden, voor ƒ 3 7 . 0 8 7 . 

Uro nl ia gen, I5 Sept.: hel bouwen eener behuizing iu 
ile OliciuuIdoi-straat, ouder beheer van de architecten K. 

II. lloekzeuia; ingek. 12 bilj., als: 
II. J . Mi 
('. .1. Toesuuin, 
i:. VV. Wietsema, 
B. de Jong. 
II. S. Hidden-. 
II. Jansen. 
J. de Vries. 
M. Mammen, 
l i . A. de Kuiter. 
E. Berkel ihosch, 
U. Kekke-. 
A. Prison & S. Sietsenia. 
gegund. 

Uhiarlcm. 10 Sept.: le 
enz.; ingekomen 'J hilj., als: 

Meijer en Ilijserik, 
I'. Mulder, 
Gebr. Bos, 
P. C. Groenings, 
E . Kievit, 
Ku ijk. 
Gebr. Van Niel. 
t i . L N. v. d. Drift, 
Schreuders, 

2<- perc. bestratingen: iug< 
Gebr. Bis, 
Schreuders, 
E . Kievit. 

Ie Groningen, 
idem 
Uem 
idem 
idem 
idem 
iili'm 
idem 
ld.'in 
l-ii-n, 
l I- l l . 
I k. 

tc het mal 

f 9087 
'.. 8900 
i 8870 

7884 
.. 73110 
,i 7tt(i0 
a 7142 
.1 8988 
.. Cs 75 
II i-.-ntl 
i 0477 
., 11333 

Ivnijk. 
1'. Mulder. 

f 48-18 
I 4(132 
» 4889 
I 44(14 
» 47UU 
» 40U8 
I 4748 
i 4180 

41X10 
i 0 hilj., als: 

ƒ 54U8 
ti 5400 
.1 52.10 
• 8199 
• 5100 
. 4050 ü . L . X . v. d, Drift, 

II. Zuitliof BOOT beide porceeelcii te zamen rOOT / 9749. 
(i. K. N. v. ,1. Drift is de laagste inschrijver, over 8 

dagen gunning. 
tlcrgeii-iiii-Zijiim , 10 Sept.: het houwen van een bloem-

fabriek, onder beheer van den aivhitect ('. 1'. van Genk; 
ingekomen tt bilj,, als: 
J. .1. Hornstra, te Bergen-op-Zoom, ƒ 875tt. 
E . Ifasliaanseii, » idem • 8800.98 
11. J, Gears, » idem i 8443. 

Arnhem. 10 Sept,: bet opnieuw verharden van een 
gedeelte van den Kusehiushiiitensiugcl; ingek. 5 bilj.. als: 
II. Heuvels. te Arnhem, ƒ 2088 
.1. de Haan. » idem i 2082 
M. P. Vale, I idem i 2473 
J. II. v. d. Ven, • idem • 2470 
ti. II. A. Eibers, » idem I 2173 
W. M. Neijenes. • idem » 2120 
de gunning is in beraad gebonden. 

irnheiii. 17 Sept.: het aanbrengen en onderhouden 
eener beplanting vau opgaande note- en iepeheesterslangs 
den Itijks-grnt.ten weg Ie kl.. no. 2, van Arnhem naar 
Nijmegen; ingek. 4 bilj.. als: 

Ie Huiven. 
-I Sl.-Auna, 
i> Arnhem, 
» Gent, 

ƒ 5110 
-I 5080 
i 8047 
.1 4798 

rterichten ea mededeelingen. 
B I X X E X l A X D. 

' s - G r a v e n h a g e . Door den Qouverneur-Qeneraal 
van Xeilerlaiiilscli Oost-Indie zijn de volgende be
schikkingen genomen: 

rerleend: eeu tweejarig verlof naar K u r o j i a , aan 
den ingenieur le klasse bij den Waterstaat J . F . 
van Lnkerveld; 

benoemd: bij den Waterstaat: tot ingenieur l e 
klasse, de ingenieur 2e klasse .). van Ve l / en ; tot 
ingenieur 'Je klasse, de ingenieur 3e klasse B. Kers
jes; tot ingenieur Me klasse, de adspirant-ingenieiir 
J . F . de liijsclaar; 

bij den dienst der Staatsspoorwegen op Java: tot 
opzichter 2e klasse VV. F. van der Kemp, thans 
tijdelijk die betrekking bekleedcndo; 

ontslagen: eervol, bij de llatariasche Havenwer
ken , de teekenaar J . F . II. ftoukes. 

— Dinsdag II. werd het. standbeeld onthuld van 
Spinoza, den grooten wijsgeer en denker, die in 
1633 te Amsterdam geboren werd en iu 1677 bier* 
terslede overleed; liet is op de Paviljoensgracht te
genover de Stille Veerkade geplaatst en een schoon 
gedenkteeken. 

Spinota is in zittende houding, in zijn ntxl-llol-
laiidscben armstoel voorgesteld. Peinzend houdt bij 
de rechterhand niet 't |HJ||<HHI aan het geniale hoofd, 
waarlang-; het lange baar golft, lervvijl de linkerhand, 
op de knie ruslende, eenige bladen papier vasthoudt, 
liet prachtige beeld, iu zuiver licht brons gegoten 
door de heeren Thiébuut fréres te Parijs, is door 
een jeugdig kunstenaar, deu beeldhouwer Frederic 
Hexamér, te Parijs, ontworjien en gemodeleerd. Met 
volle recht bracht men hein luide hulde voor zijn 
kunstwerk, hetwelk opeen voetstuk van rood Zweedsch 
graniet (ruim 1 '/j meter hoog), het eerste van dien 
aard en tot zoodanig doel in ons land gebezigd en 
door de lirma Kessel en Röbl te Berlijn geleverd , 
op zeer voordeeüge wijze uitkomt. 

Xocb het platform, waarop 't granieten voetstuk 
steunt, noch hel voetstuk zelf, is versierd; geen 
Ornementen Ol* kernspreuken zijn aan bet standbeeld 
aangebracht. Alleen dc naam oSpinozn" prijkt aan 
de voorzijde van hel, monument, dat door een smaak
vol bronzen hek — in de fabriek der firma L . J . 
Enthoven en Co. vervaardigd — is omgeven. Het 
geheel is ruim 3 nieter boog en maakt een verras-
eenden indruk. 

— Iu de zaal "Diligentia" is de notariëele akte 
van oprichting gepasseerd der naamlooze vennoot
schap • Rijnlandse he Stoom-tra mwegmaatscbappg" , 
die zich ten doel stelt het aanleggen en exploi-
teeren van een stoomtram van Katwijk-aan-Zee 
naar Katvvijk-Hiiinen, langs Hijnsburg en Oegstgeest 
naar Leiden. 

Het maatschappelijk kapitaal is f 300 ,000 , waar
van / ' 135.0UÜ bij dc oprichting geplaatst is. Ue 
gemeenten Leiden en Katwijk hebben gedurende '25 
jaren een rente van f 5000 per jaar gegarandeerd. 

Ieder, dis voor vijf aandeelen inschrijft, ontvangt 
een oprirhlorsaandeel, en verdere bijzonderheden zijn 
te vinden iu de prospectussen, die ten kantore van 
den directeur, den heer I ' . Crans, verkrijgliaar zijn. 

Op één hoofdpunt in de akte van oprichting en 
o ut worp-statut en vestigen wij echter de aandacht: 
het geldt de winstverdeeling. Daaromtrent is bepaald : 

Van de winst zal worden afgeschreven ten minste 
drie procent over de aankoopswaarde van de bezit
tingen der Vennootschap, voor zoover die aan waar
devermindering door gebruik onderhevig zijn. Om
trent verdere afschrijving beslist de algemeene ver
gadering. 

De winst, welke er na deze afschrijving overblijft, 
wordt Uit een maximum van 5 procent over het 
gestort kapitaal aan de aandeelhouders uitgekeerd. 
Het overschot wordt op de volgende wijze verdeeld : 
40 procent voor aandeelhouders, UO procent voor 
de opriebtersbewijzen, 1(1 procent voor de commis
sarissen, 10 procent voor den directeur, 10 procent 
voor een reservefonds. 

Zoodra het reservelonds dooi1 de stortingen en de 
daarvan gekweekte renten het maximum van ƒ 3 0 , 0 0 0 
zal hebben bereikt, zal het daarvoor bestemde ann-
deel worden aangewend tot aflossing, bij lot ing, 
van aandeelen a pari. Voor ieder uitgeloot aandeel 
wordt een bewijs vau deelgerechtigdheid (action de 
jouissance) uitgereikt, hetwelk aanspraak geeft op 
alle voordeelen en rechten van een gewoon aandeel, 
behalve de uitkeertug van 5 procent. 

Tot commissarissen der Vennootschap , welker ge-
Lal hoogstens zeven cn minstens drie zal bedragen, 
rijn v o o r de eerste maal benoemd de heeren; M r . 
II. Amesholt', diivcieur dei- Xedorlandsche Ilijnspoor-
wegmaat se happij , te Utrecht, J . C. Bloem, lid van 
den Gemeenteraad. P . (J. Evers, oud-kapitein, A . 
S. Fransen van de Putte, A . P . Godon, lid van 
den Gemeenteraad, W . lltiygens Wzn . , lid van den 
Gemeenteraad, allen alhier, cu T. A . O. de Bidder, 
burgemeester vau Katwijk. 

— Wij ontleenen het onderstaande bericht aan 
De Nederlandsche Industrieel van 13 September 11.: 

lOnse lezers zullen zich herinneren, dat verleden 
jaar werden aanbesteed tloor het Departement van 
Koloniën, -18 bruggen voor StaatssjMiorwegeu op 
Java. De Nederlandsche ijzerfabrikanten heblteii des
tijds in grooten getale den Minister verzocht het 
werk iu kleinere perceelen te splilseu ol' de afleve
ring op ruimeren termijn te stellen, teneinde velen 
hunner gelegenheid van mededinging te laten, in 
eeu lijd dat er behoefte aan werk was. De Minis
ter wees het verzoek af. Als reden werd opgegeven, 
dat er zeer groote baast was bij de levering. De 
Helgisch-Fraiisehe Maatschappij D y l c et U a e c a l a n 
werd aannemer, cn heeft, zooveel ons bleek, vol
gens contract uit. Juli haiv laatste bezending afge
leverd. X u zou men deuken dat tleze bruggen, 
waaraan zoo groote beboette bestond, spoedig naar 
Indie louden worden gezonden. Met tegendeel is 
waar. De 48 bruggen zijn deze week te Botterdam 
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scheep gebracht aan boord van het zeilschip Schie-
dam , liggende voor het Zeemanshui*. Zij die in 
de gelegenheid waren het werk le bezichtigen, roe
men het niet; wij hebben huoren zeggen dut zulk 
werk door geen Nederlandsche fabriek zou worden 
afgeleverd, of zonder genade zou zijn nfgewezen. 
Doch dit znl bij de ontvangst op Java wel nader 
blijken. Genoeg, de lading is uan boord van de 
Schiedam. — Waarschijnlijk zal die bodem huif 
October zee kiezen en over 3 ii 4 maanden, uls 
nlles voors|KJcdig gaat, Batavia liereiken. Wij schrij
ven dan Januari of Februari 1881. Wat blijft nu 
over van de voorgewende hnnst? Men denke eens 
aan de beschikking der gezamenlijke Ministens op 
het adret van schw|>sbou\vmocstei's enz. en de daarin 
toegezegde rationeele lieseherining der Nederlandsche 
Nijverheid!" 

— Men spreekt niet alleen van den bouw van een 
HA tel Garni op de terreinen van de Hollaudsch-Bel-
gische Bouwgrond-maatschappij aan den Badweg te 
Scheveningen, maai ook van het voornemen om, binnen 
weinige dagen , een gedeelte van de eifparhtstcrreinen 
der Bouwmaatschappij »Scheveningen" , langs den 
Bndweg cn stoomtram gelegen, iu publieke veiling 
tc brengen; voorts dat met den bouw van twee 
villa's aan de noordoostzijde van het Oranje-hotel 
eci-stdaags ecu aanvang wordt gemaakt, zoodat het 
te voorzien i s , dat de krachtige Itappen Ier uitbrei
ding der badplaats weldra met gunttigen uitslag 

bekroond zullen worden. Het is tc hopen, dat het 
particulier initiatief dooi- de bevoegde autoriteiten in 
liet belang der gemeente gesteund zal worden , om 
de uitbreiding en bloei der badplaats, die een der 
belangrijkste van het vasteland kan worden, zooveel 
mogelijk te bevorderen. 

Amsterdam. Met het oog op eene ruiling 
van gronden tusschen het Rijk c n de gemeente is 
eene commissie v a n deskundigen benoemd. Itcstnnnde 
uit de heeren Redeker Bisdom, Wieganden Bekker, 
om de terreinen, gelegen achter de militaire gebou
w e n , het garnizoens-hospitaal, de kazerne Oranje-
Nassau, de cavaleriekuzerue en het centraal kleeding-
luagazijn iu OOgenschouw te nemen e n te taxecren. 

— Aan de Ambachtsschool der Maatschappij voor 
tien Werkenden stand is benoemd tot onderwijzer-
in het smeden C. S. van der Heijden, oud-leerling 
dier school. Ook de onderdirecteur J . Holland , de 
onderwijzer iu het rechtlijnig e n constructie-tcckenen 
W. A . Hes en de onderwijzer in het smeden W . A . 
G . Kikkert zijn oud-leerlingen dier inr ichl ing , ter
wijl de oud-leerling Stis plaatsvervangend onderwijzer 
is in het uieiibelmaken eu lieeldhouwen. 

Haarlem. De firma Crans & Co. te's-Oraven-
hage heeft van de gemeenten Zandvoort en Bloemen-
daal, en thans ook van de gemeente Haarlem, gun
ning gevraagd voor deu aanleg van een stoomtramweg 
over Overvcen naar Bloeiiiendual en naar Zandvoort, 
uitgaande van het paardens|ioor op de Groote Markt 
of van de Gedempte Oude Gracht te Haarlem. 
Tegelijkertijd hebben de heeren .1. W . J . Levelt, 
koopman te Rotterdam, F. A . II. Schwiep, koopman 
te Amsterdam (die reeds vroeger de concessie voor 
Zandvoort hadden verzocht) en 1>. de Leeuw, archi
tect te Heemstede, gunning gevraagd vooi' den aan
leg van een stoomtram weg naar Overvcen en Bloe-
rneniloul, uitgaande van de Turfmarkt aan het 
Spaarne te Haarlem, dwars door de stad, langs de 
Oude Gracht en den Zijlweg. 

G r o n i n g e n . Bij den Gemeenteraad alhier is het 
verzoek van de eerste Groninger Tramway-maat
schappij aanhangig, om in de concessie, baar verleend 
voor de exploitatie van den tram op het Stadskanaal 
(van Wildervank in de richting van Ter-A|wl), deze 
wijziging tc willen brengen, dat stoom-, iu plaats 
van paai-dekrncht zal mogen gebezigd worden. Het 
preadvies van de Veencummissie cu van Burgemees
ter en Wethouders luidt in hooge mate ongunstig, 
Zoowel met het oog op de onveiligheid, als op de 
geschiedenis van deze zaak, moet die aanvraag dan 
ook alleszins bevreemden. 

Utrecht. De jury voor de modellen voor het 
standbeeld van Jan van N a s s a u bestaat uit de heeren: 
Prof. Gugel , van wege de Polytechnische school te 
Delft, den kunstschilder Maris vanwege iPulchr i 
Studio", den voorzitter van l A r t i et Amicitiae" te 
Amsterdam, den heer Phlip|ieau namens dat Ge
nootschap, den heer C. Muysken vanwege de Maat
schappij van Bouwkunst, en den heer J. P. Menger 
vanwege het Genootschap uKunstliefde" alhier. Het 
rapport der jury zal weldra in de Staalscouraut 
worden opgenomen. 

Zutfen. De Gemeenteraad heeft eervol ontslag 
verleend a a n den heer J. van Poelgeest als directeur 
der gasfabriek. 

D e r e n t e r . Het waarborgkapitaal voor den lo-
cnnlspoorwog Almelo—Deventer—A|wldoorn en llat-
tem—A|«ldoorn is volteekend. 

Correspondentie. 
Afzonderlijke nommers van dit weekblad worden 

alleen bij vooruitbetaling vnn het verschuldigde, ad 

15 rent jier exemplaar, toegezonden. 

Advertentien. 
Aanbesteding;. 

Op Maandag den 27en September e. k., 
des middags te 3 uren, zal in het KothVhuis de 
Jtuode Leeuw, op den Vijgendam, te Amstenlam, 
worden aan besteed: 

Bet bouwen van een blok van Zeven 
Graanpakhuizen op een terrein, ge
legen aan de Houtmanskade tusschen 
de Le Mairegracht en Koggeveen-
straat te Amsterdam. 

Het bestek is ad / O.GO te verkiijgen ter Stoom
drukkerij van R O E L O F F Z F . N u H u B N E R , N . Z. 
Voorburgwal. 

Inlichtingen geeft de Ingenieur-Architect A . L . 
V A N G E N D T . 

Aanbesteding. 
Op Dinedag S1 September a. s. des middags te 

12 uren, zal in het Hotel U K O U O E G R A A F , in de 
K a l verstraal tc Amsterdam, ten liehoeve vnn den 
Heer W . P. J . V A N ' T L I N D E N H O U T worden aan
besteed : 

Het bouwen van een Winkelhuis met 
Bovenwoningen aan de Commelin-
straat te Amsterdam. 

Het Bestek en dc Teekening liggen ter visie in 
voornoemd Hotel. 

Nadcie inlichtingen geeft op franco aanvrage 
IJ. B I J V O E T S G z . , 

Architect te Amsterdam. 

Aanbesteding. 
De Architect IJ. BIJVOETS l i / . , te Amstenlam, 

zal namens zijn princijmal op Woensdag 22 Scptem-
ber a. s. des middags te 12 uur, in het Hotel 01 

OutiK Gii\AF, iu dir Kalverstraat, aanlHisteden: 
Het bouwen van een Magazijn met 

zes Bovenwoningen in de Joden 
Houttuinen, te Amsterdam. 

Het Bestek en de Teekening liggen ter visie in 
voornoemd Hotel. 

A a n b e s t e d i n g . 
Dc Architect IJ. B I J V O E T S Gz. te Aauterehm, 

zal namens zijn Principaal op Zaturdag 25 Septem
ber a. s. in liet Culé S T I I O E T M A N , ;tan ilc Wcster-
doksdijk aanbesteden: 

Het verbouwen van de Perceelen 
N 65 en 67 aan de Haarlemmer
straat te Amsterdam. 

De bestekken en de teekeningen liggen ter visie 
in bovengenoemd Cnfé. 

Maatschappij tot Kxploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
(Voor rekening; van den Staat) 

Op Donderdag den SO**" Septetnlior 1880, des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie vun Staatsspoorwegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek tt0. 270. 
Het maken van eene locomotievenloods 

en verdere inrichtingen op het station 
Boxtel ten behoeve van den spoor
weg van Maastricht naar Breda. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, vol
gens $ 00 van het bestek. 

Het bestek ligt van den 15Jen September 1880 ter 
lezing tuin het Cent mal bureau bij de Moreelse Laan 
en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur te 's Her-
logenbosch en is op franco aanvraag op gemelde 
plaatsen te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door deu Sectie-Inge
nieur voornoemd. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden den 
2 3 , l ' n September 1880. 

Utrecht, den 14*" September 1880. 

Ontmantéliiig van Venlo. 
Openbare Aanbesteding. 

D E O N T V A N G E R DER R E G I S T R A T I E E N DO
M E I N E N T K VENLO zal op Zaterdag den 25 
September 1880, des middags 12 uur, in het 
koffiehuis tdie l'ort van Cleve", iu de Vleeschstraat 
te Venlo, in het openbaar aanbesteden: 

het maken van een gemetselden duiker 
onder den weg van Venlo naar Kal-
denkirchen en het bouwen van een 
Schotbalksluisje in de Slotérbeek op 
de voormalige Courtine 6—7. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving. Het 
bestek met teekening ligt ter inzage turn de kantoren 
der Registratie en Domeinen tc Maastricht, Sittard, 
Boermand cn Venlo en is aan laatstgenoemd kan
toor tegen betaling van een gulden j i e r exemplaar 
te bekomen. 

De aanwijzing in loco wonlt gegeven op Donderdag 
den 23 September 1880, dis namiddags 4 u u r . 

L A 5 Ü I S ~ G 0 F F I N & C I E . 
R U E D A R T O I Ö Ï O . 

L U I K . 
Eigenaars en 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 . 

>I« I X A I E K . 

A R K E T V L O E R E N 
en verj'laa.de gefigureerde, Te

gels, voor Muren en Deooratie. 
DE L I N T & L ' . , Haringvliet 7. Rotterdam. 

H. & J. SUYVER. 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

de Hollandtche Tutu, 
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 KKTI 'XS worden in 
den kortst mogelijken tijd geleverd cn uitgevoerd. 

AANBESTEDING. 
De B U R G E M E E S T E R der gemeente ARNIIUM zal 

op Dinsdag 28 September 1880 , 's namiddags I 
uur, in het o[HUibaar, ten Gemeentehuize aanbe
steden : 

Het plaatsen van eene OPENBARE 
POMP met de daarbij behoorende 
Werkzaamheden aan Achter-Marien-
burg. 

Aanwijzing Woensdag 22 September a. s. 'snam. 
2 uur, School I X . 

Toekeningen ter inzage op het Bureau Publieke 
Werken; bestekken tegen betaling ter Secretarie ver
krijgbaar, 

Openbare Aanbesteding. 
De Architect J . J . O U D S I I O O R N . te Haarlem, 

zal op Zaterdag 25 September 1880, des namiddags 
ten drie ure, namens zijne principalen . in hel Hotel 
LION D'08, Kruisweg N u . 311 te Haarlem, publiek 
aanbesteden: 

Het bouwen van drie blokken WOON
HUIZEN (ten getale van vijftien), in 
twee perceelen, aan den Schooter 
singel te Haarlem, 

De bestekken met voorwaarden en teekeningen 
liggen ter visie in l>oveiigeiioenid Hotel , terwijl de 
bestekken cn voorwaarden dcrzelve tevens op franco 
aanvragen cn tegen betaling van / - . 5 0 per exem
plaar verkrijgbaar zijn bij den Boekhandelaar J . .1. 
C. ML'NK , Anegang, te Haarlem. 

Aanwijzingen wonlen dagelijks gegeven door den 
Opzigter tusschen 9 cn 10 ure aan dc keet op deu 
Schootei-singcl en 22 en 24 September I88U tus
schen 2 en 3 uur. 

B A ARLEMMERMEERPOLDER" 
D I J K G R A A F I N H E E M R A D E N V A N D E N HAAR-

LEMMLIIMEEHHOLDER zullen op Dinsdag den 
Achtentwintigsten September 1880, des namiddags 
ten één ure, ter Secretarie van den jKilder in dc 
Jansstraat te Haarlem, in het openbaar en bij enkele 
Inschrijving aanbesteden: 

Het verdiepen van de Ringvaart des 
polders bij Halfweg en nabij het 
Nieuwe Meer. 

Bestekken en voorwaarden zijn op franco aan
vrage gratis verkrijgbaar ter Secretarie des Polders, 
en liggen op tic gebruikelijke plaatsen Ier lezing. 

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij deu Ihtofdopzig-
ter te Haarlem , en bij de betrokken Polderop/igters. 

H A A R L E M , 13 September 1880. 
Dijkgraaf en Heemraden voornoemd: 

J . W . M . V A N Dl P O L L . Rijkgraaf. 
J . C. V A N Dl B L O O Q U E R I J , Secretaris. 

GAS-ZUIVERING 
door het gebruik van ijzer-oxyde, geleverd door de 
O o i Purification and Chemical C'. Limited Londen. 

Uitsluitende vertegenwoordigers Voor Nederland 
en Oost-lndië 

W. Hoven en Zoon, Rotterdam, 
hij wien hijzonderheden cn prijsopgaven verkrijg, 
haar zijn. 

V.i \ RlE1l%H(irL\ & HOUWLMi 
Wijnstraat Rotterdam. 

R O B E Y & COMP'S V E R T I C A L E STOOM 
MACHINES met of zonder S T O O M K E T E L , 
steeds voorradig. 

Wij gat andeeren deze, uls zijnde de beste in hunne 
•oorl , tegen concurreerende prijzen. 
Geïllustreerde prijscourant wordt op aanvraag 

toegezonden. 

B, H0L8B0ER, 
MM. 

te Arnhem. 
/ o U e i c n M e d a i l l e v u u r W n f e r -

11 Ji n - k ii n l r i • 111 p 11. 

I H ?•». Hoog-Mte oiiderMeheirthiu; v m i r \% a-
terpRH- e n H o e k i n e e t - I n H t r u m e n t e n . 

Voorts: E O L ' K R R E S . B A K E N S , M E K T K E T T I N -
G E N , P A S S E R D O O Z E N , 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 . 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

D E I T H A V E U H S , 
gcell berigt dat door haar tut eenige A G E N T E N voor den 

"^^k':.'J.K\isii-'^**r ' verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 

F O L K E R S & O», te Amsterdam, 
door wie ook tot het leggen van vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders voor geheel Neder. 
land aangenomen op gelijke voorwaanleu als aan ile Fabriek. ISeltweg N " . 3 , te Amsterdam. 

De Directeur W. P. WALSH. 

FABRIEK DE IIOLLIMISIIIK I.ISSH 
Ol-vlel-Ineierilevir» to Oudewater, 

leveren en vervaardigen in den kortst mogelijken tijd alle soorten van S toO ' -nbag-ge rmolens in hout- ot' 
ijzen-onstnictio, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte en opbrengst van 150 tot 'JtlOO M 1 per 
werkdag, en verdei- 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 o 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 a t r u c t l ë n enz. 

S C H A L K W I J K & P E W L X K , 
Wijnstraat 17, Rotterdam. 

Onderzoek van Houw materialen. 
Mozaik 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 , enz., alsmede B E K L K E 0 1 N 0 
van M U R E N , T E G E L S voor B L O E M B A K K E N cn 
P A N E E L W E R K enz. 

Uitslnitend Agentschap van Maw & ('". 
voor Nederland cn deszelfs Koloniën 

G r . J. o on. 
F i r m a A N T . D E W I L D , 

Scheepmakershaven -V". (12 en Jufferstraat iV". 50. 

B O T T E R D A M . 

A l g e m e e n D e p o t 
D E R 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 
V A N 

Sl .uUC'UE F E I « , FRANKKIJk. 
Z 1 L V E R K X . M E D A I L L E 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 PARIJS. 
Teekeningen en Prijscourant zijn te bevragen bij 

J. J. S A N U , Wijnhaven 7(i Rotterdam, nlwaurook 
vcrkrijgliaar: Verschillende soorten van goedkoop 
T E G E L S en TROTTOIRSTEENEN (genre 
Sarreguemlnes), 

' .* Nog in den loop van dit jaar verschijnt de 
Tweede herziene druk vau: 

BERGHUIS en DE GAVERE, 
practische Doorzichtkiinde. 

Bestellingen worden van af heden aangenomen 
hij allo Boekhandelaren, alsmede hij de Uilgevers 
BORGESIUS & ZOON tc Sup|wmeer. 

Bij STENFERT KHiH.SI, \ VAX DEK ZWDK 
te A r n h e m , is verschenen: 

BÜUWKUADIGE STUDIËN, 
nooa 

F. Lz. BERGHUIS, 
Directeur der Ambachtsschool te Arnhem. 

14 O N T W E R P E N , 
li> zanieu 48 Figuren met Oiiisiliryviiigen. 

F r l j » ƒ 2 . 6 0 . 
Voor Ingenieurs en Bouwkundigen. 

Papier au Ferro Prnsslatc, 
Ier veriiieiiigviililijjing vtn Teekeiiiugen 

v n n e e n C a l q u e . 

Prijs per Rol v a n 10 Meter / 7.60. 

Hij J O H . G. S T E M L E B C«., Uockh. , 
Amsterdam, 

Vijftiende Jaargang. N ' . 39. Zaterdag 25 September 1880. 

Gedrukt hy G . W . van der Wiel & C". tc Arnhem. 

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 . 
Het Weekblad verschijnt dea Zaterdags. 

Het (iWi'iHiii'iit bedraagt voor het bin lien land ƒ 1.6& per 8 niaandeti of 
wel bïj vooruitbetaliug SM gulden per jaar. Afzonderlijke nommera bij voor-
iiitbentelling 15 cent. 

Alle stukken en advertentien te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentien uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Ad verte utiëu vau 1 -5 regels ƒ 1 . — , daarboven 20 cent voor eiken regel 
plaatsruimte en 10 cent voor een bewijsnummer. Advertentien Vvor het bai-
tealand $7> cent per regel. 

DE H E L L I N G 
(Uit het 

Den zesden Juni j l . ia dc kabelspoorweg van den 
Vesuvius geopend geworden. Als uien de ascenseurs 
huiten beschouwing lant, is hij onder nlle wegen 
voor vervoer de steilste. Oni er beter over tc doen 

Hellingen. benaming. 

Gewone wegen in de vlakte. 

Gewone wegen in de bergen. 

Groote Simptonweg . . . . 
Spoorwegen van St.-Gennain 

naar Pccq , van Alessandria muir 
Genua, van Uaii lounèchenaarSuza 
(maximum op elke lijn) . . . 

S[>oorweg van Enghien nuur 
Montmorency (maximum) . . 

Eenige lijnen in Amerika 

8 
in 
90 
30 
80 

48 
50 

S | i o o r o n a n op den gewonen wee; 
van Rueil naar Slaiiy-le-Roi (maxi
mum) Cu aa 

Voorloopige spoorweg met één 
staal' vnu Rainey naar Moutlermeil 

77 4 
Groote wegen 83 4 40 
Fell-s|.oonveg met drie staven 

op den Mont-t'cuis (maximum) . 84 4 48 
Kahelspoorvveg van Santos naar 

Jtuiüialiy (ltrazilie) 100 5 43 
Maximum helling berijdbaar door 

voertuigen 7 30 
Kaoelsjioorvfeg van Lyon naar 

Cl-oix-Rousse (maximum) . . . Ido B 7 
Idem van Lyon naar Saint-Just 

(maximum) l s : ! 10 as Spoorweg van Vitznau naar den 
250 14 a Maximum helling beklimbaar 

door beladen beesten . . . . 208 15 
Kabelspoorweg van de Giessbjieh. ".80 15 89 
Sjtoorweg Mount-Washington . S80 1S 1C 
Normale helling van trappen . 404 n 
Kabelspoorweg van den Vesuvius. 830 13 
Maximum helling bestijgbaar \ 7110 

door een voetganger. . . , \ t o o 

DER W E G E N . 
Fransch.) 

i.nidi'el.'u , geven wij hier een overzicht, waarin de 
helling van de wegen wordt aangewezen, niet alk-en 
in iitilliinctei-s per nieter, maar ook in gnulen en 
minuten hoven het waterpasvlak. 

Opmerkingen. 
Zwakke helling. 
Gemiddelde •• 
Sterke » 
Zwakke » 
Gemiddelde » 
Sterke » 
Minst steile Alpenweg. 

Exccptionecle helling. 

Sterkste Europecsche helling. 

Maximum in geregelde exploitatie voor gewone loco
motieven. 

Locomotief zonder haard voor tramway. 

Buiten gebruik gesteld. 
Maximum. 

Buiten gebruik gesteld. 

6 Sept., 1880. 

Getande staaf tusschen de twee rails. 

Getande staaf tusschen de twee rails. 

Op een harden grond. 
Op een brokkeligen, licht te vergruizen grond. 

Ch. B . 

O C T R O O I E N E N O C T R O O I - W E T T E N . 

Veel , zeer veel is e r reeds over octrooien cn net rooi-
wetten galeiiberoerd — zie o . m. ook dc artikelen in 
de nos, 35 en 3 9 , jaargang 1878 en DO. S0 , jaar
gang 1870 van dit blad — . Vele e n velerlei inzich
ten werden ten beste gegeven, e n het laatste woord, 
omtrent dc wenschelijkheid van eene octrooi-wet voor 
ons land, is zeker nog niet uitgesproken. 

Nuar aanleiding van het artikel «Octrooi-wet" 
in het nommer van 18 dezer van dit blad, dat mij 
verheugt, schaar ik mij gaarne onder de v a a n van 
den schrijver ervan, en zijn e r zeker met mij velen, 
die niels liever zouden wenschen dan dat Nederland, 
als de andere Staten van E u r o j i a , eene octrooi-wet 
verkreeg, geschoeid op eene leest, welke voor onze 
Nijverheid het best past. 

Het verheugt mij evenzeer , dat in Luxemburg e e n e 
nieuwe octrooi-wet is ingevoenl. I u die wet heeft 
men voor de jaarlijksche schatting in den geest der 
Belgische wet gehandeld, n.1. o m te bellen: voor 
het I e jaar een recht van 10 fres, voor het'2e jaar 
20 fres., voor het 3c jaar 30 f r e s . , en zoo vervol
gens tot het 15de jaar (zijnde de langste duur van 
het octrooi), waarin het recht 150 fres. bedraagt. 

Deze schatting, hoewel o v e r den geheelcn duur 
van het octrooi nog vrij belangrijk, komt het hil-
lijkste voor, want voor dc verkrijging van het oc
trooi zijn de allereerste kosten betrekkelijk gering; 
deze bedragen voor België, met inbegrip van hono
rarium voor den tc stellen mandataris e n bijkomende 
kosten, 75 francs. 

Indien Nederland zich niet haast, zal het spoedig 
de eenige Staat in Euro|»a worden, die geen octi*ooi-
wet heeft, want het is te voorzien, dat ook Zwitser
land in den naasten tijd eene octrooi-wet zal i n 
voeren; althans het telt vele voorstanders. 

D e octrooi-tegcnstandei-s zullen dan niet meer 
kunnen wijzen op dat land van industrie bij uitne
mendheid zonder octrooi-wet. 

In Apri l j l . werd te Zurich eene conferentie belegd, 
waarin de beer Waldner, redacteur der Eisenbahn, 
als voorzitter fungeerde. Nadat in die vergadering 
niet geestdrift cn op beslissende wijze door motieven, 
de belangen der uitvinders waren bepleit, werd het 
eenstemmige besluit genomen: door eene commissie 
aan den Bondsraad een adres in te dienen , waarbij 
wordt verzocht, dat de Regeering met eenigen spoed 
ile beschcmiitig vun iudustriecle uitvindingen, zoowel 
als fahrickinonsters en modellen, znl regelen. 

In genoemd adres wordt door bedoelde commissie 
breedvoerig uiteengezet, welke nadeelige gevolgen het 
gemis eener octrooi-wet voor een land na zich kan 

sleepen. Met onwrikbare bewijsgronden wordt de 
noodzakelijke bescherming van uitvindingen gestaafd. 
Met den meesteti nadruk wordt erop gewezen, dat 
de industrie mede hij eene goede octrooi-wet voor
deel heeft, want indien ci geene bescherming voor 
eene uitvinding bestaat, zal elk fabrikant, die, 
door veeljarige studie en opoffering van kosten, in 
zijne fabriek ingrij|iende verbeteringen aanbrengt, 
deze zoo geheim mogelijk houden — iets, wat zeer 
natuurlijk i s , want elk ander fabrikant kan onge
hinderd tlie verbeteringen voor zijne fabriek zich ten 
nutte maken, en het is duidelijk, dat niemand ar
beid en kosten voor zijn concurrent veil heeft. 

In meergenoemd adres wonlen ook voorbeelden aan
gehaald, dat jonge Zwitserschc ingenieurs, die voor 
hunne wetenschappelijke ontwikkeling naar het Buiten
land gingen, menigmaal met wantrouwen wenlen 
ontvangen en afgewezen. Het is zelfs voorgekomen, 
zoo redeneert men, dat aan Zwitsersche ingenicm-s 
de loagnng tot fabrieken en werkplaatsen in het Bui
tenland belet werd, doordien men de toegepaste uit
vindingen ongaarne naar Zwitserland zag overbren
gen , wnar de uitvinder voor zijne verbeteringen 
geene bescherming heeft kunnen verkrijgen. Fran
sche ingenieurs daarentegen werden in elke inrich
ting toegelaten cn op de meest vriendelijke wijze met 
alle verbeteringen op de hoogte gesteld. 

Het springt hierbij al dadelijk in 't o o g , dat dc 
wetenschap daanloor geschokt wonlt. 

Aldus ook de wetenschap zelve heeft groot belang 
bij eene octrooi-wet. 

In dit blad hoop ik de motieven, in het adres 
van deze Zwitsersche commissie neergelegd, nog nader 
te hehandeleii. 

Wat het denkbeeld van B. IL betreft om een ont
werp van wet te leveren, hiervoor wil ik gaarne 
mijn steun, hoe gebrekkig die ook z i j , door de incest 
mogelijke inlichtingen, verleenen. Dat ontwerp dient 
echter door den betrokken Minister aan de Staten* 
Generaal te wonlen aangeboden. 

Wanneer de Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid — naar aanleiding van het besluit van 
het Congres, in het vorige jaar te Arnhem gehouden, 
eu de daarop gevallen bekrachtiging der 102e Alge
meene Vergadering van dc Nederlandsche Maatschap
pij van Nijverheid — aan den geuiteu wensch dier 
MantMchnppij gehoor geeft, dan mogen wij de hoop 
roeden, dnt ook Nederland spoedig onder de ootrooi-
lievcnde Staten zal kunnen wordon gerangschikt, om 
daarna krachtig mede te werken voor dc totstand
koming van eene Internationale Octrooi-wet. 

1>. v. lt. 

NOG IETS O V E R W E S T I N G H O U S E ' S U I T V I N 
D I N G E N . 

Gelijk Iron, welks gunstig oordeel reeds in De 
O) merker n". 35 van dit jaar went medegedeeld, 
wijden ook andere Britsche wetenschappelijke bladen 
eenige regelen aan de proeven met remmen in Juli j l . 

The Railway News zegt in het nommer van 20 
A u g . : »Üe twee pijpen, die de rijtuigen verhinden, 
volgens Eames' rcm-stelsel, zijn hlijkbaar een groot 
nadeel, vergeleken met den Westinghouse, die slechts 
bevestigd is met ééne pijp, welke bij elk rijtuig auto
matisch werkt. Het schijnt, dat alle practische 
ingenieurs de voorkeur geven aan het stelsel v a n 
den drukkingsrem boven dat van bet vacuüm , al 
ware het alleen omdat het eerste minder omvang 
heeft, minder omslachtig en minder vatbaar voor 
ontreddering is." Omtrent het verbeterde licht van 
Westinghouse en zijn uitvinding van gemeenschap 
tusschen de reizigers en den conducteur zegt het 
genoemde blad: «wij ho|ien binnenkort te berichten, 
dat zij aangenomen zijn door eenige der voornaamste 
spoorwegen van het Vereenigd-Koninkrijk." 

The Railway Record van 18 Augustus laat zich 
op gelijke wijze uit eu zegt nog omtrent de uitvin
ding van de gemeenschap tusschen de rijtuigen : 
«The comjiartmeiit from which the signal has been 
given is shown by the [xwition of the handle in the 
carriage, and the carriage itself is indicated by the 
whistle sounding outside, an advantage of much 
importance in instantly discovering the position of 
the alarm in the train and its cause." 1 let blad 
acht dit eeu der gewichtigste verbeteringen voor de 
veiligheid der spoorwegreizigers, die de schaal der 
openbare meening moet doen overhellen ten gunste 
van de atmospheric continuous pressure brakes. 

Ook in de politieke bladen is een en ander te 
vinden, dat voor Westinghouse's rem pleit. Bij 
het onderzoek naar de oorzaken van het spoorweg
ongeluk bij Wennitigton, antwoordde Kolonel Y o l -
land op de vraag of, naar zijne meening, de rijt ui-
ge., / .un. i /tonleu voortgegaan zijn, Indien de trein 
voorzien wxs geweest van aaneengeschakelde remmen: 

elk geloof, dat vermoedelijk de rijtuigen niet zoo
ver zouden zijn gegaan. Zoo de trein dertig Engel
sche mijl in het uur aflegde, gelijk beweerd wordt, 
geloof i k , dat h i j , voorzien van den aaneengescha-
keiden rem, zou hebben stilgestaan alvorens de brug 
te bereiken." 

I n The Glasgow News van 21 Augustus komt 
het verslag van een meeting voor, gehouden naar 
aanleiding van the Marshall Meadows accident. 

De voorzitter van The North-Eastern Company 
verklaarde, dut zij in achttien maanden vijftig mi l 
lioen raUgsri vervoerd had, zonder dat er één ge
dood werd, en dat slechts één gekwetst werd op 
de anderhalf millioen. De grootste verdienste hier
van schreef hij toe aan het blokstelsel, een bijna 
volmaakt menschelijk werktuig. De aaneengescha
kelde remmen namen in zijne schatting de tweede 
plaats in. Maar hij gaf toch de voorkeur aan het 
stelsel van Westinghouse boven dat v a n Smith. V a n 
dit laatste zeide hi j : »it has heen conclusively proved 
to fall short of the desired standard of usefulness." 

En zelfs wat de kosten betreft k a n , volgens 
hem, de rem van Westinghouse de vergelijking door
staan. Omtrent het ongeluk, dat aan eenige per
sonen het leven gekost had, zeide h i j : 

»If the automatic air-brake had been there, those 
one or two seconds would have been saved, and 
while the engine itself might have been checked in 
its mad career, every wheel in the train would be 
doing its part to ding it back from destruction." 

Stieltjes hechtte meer waarde aan het oordeel 
van een verstandig, praetisch werkman of onderof
ficier dan aan dat van kamergeleerden of papier
helden. Zoo behoort men ook wat meer aandacht 
te wijden, bij het lieoonleelen van ramtoestellen, 
aan de uitspraak van machinisten dan aan die van 
rechtsgeleerde spoorwegbestuurders. Een dezer een
voudige bevoegden schrijft in de Railway Service 
Gazette van 10 September j l . ongunstig over Smith's 
zellwcrkenden vncuüm-reiu. «Breng hem aan", zegt 
hij, uen vermoedelijk zal hij u doen stilhouden 
waar gij niet behoeft stil tc staan, liet is bijna 
duizend tegen één , dat hij u hij een station te ver 
zal doen gaan. Wanneer gij eenmaal uw vacuiim-
vermogen gebruikt hebt, kunt gij binnen een aan-
tnerkelijkcn tijd dat vermogen niet weder scheppen." 
Omtrent tie otticiecle insjiccteurs /egt deze «arme 
van geest": » Wat vergeten zij spoedig hun misslagen! 
zij vertellen u , dat zij er noot één begingen." In 
het/elfde nointner weerspreekt Westinghouse's Maat
schappij het bericht der binden, dat de Midland ex
press-trein , die vóór eenige weken ontspoorde, cn 
waardoor ccn ernstig ongeluk plants greep, voorzien 
wus van haren rem. Het was een automatische vocuüm-
rem van Smith. 

De Brit sche- Regeering heeft een Blauwboek uit
gegeven, dat de antwoorden v n n verschillendo spoor
wegmaatschappijen op de circulaire van hot B u 
reau van Koophandel omtrent de aaneengeschakelde 
remmen bevat. Het is vermakelijk baar verontschul

digingen te lezen. Maar de spoorwegongelukken 
wachten niet op de beslissing omtrent de beste op
lossing van het vraagstuk. 

De Great-Western zegt, dat, volgens haar , de 
onmiddellijke algemeene invoering vun een enkelen 
der bekende vormen het beoogde doel niet zal lie-
reiken. Zoo men liever voortgaat met proeven te 
nemen, u i l men ten laatste iets vinden, dat ieder 
voldoet. De ondervinding. Opgedaan bij het blok
stelsel, schraagt, zegt z i j , deze zienswijze. D e Nort l i -
Western spreekt op gelijke manier en voegt er 
schoone beloften hij. De Brighton wijst op het onge
mak, voortvloeiende uit de ruiling van rollend ma
terieel door ondeiNcheidene maatschappijen, die v e r 
schillende remmen nebben. De London—Chatham— 
Dover betuigt hare goede gezindheid, maar acht 
het voorbarig een besluit te n e m e n , zoolang niet 
alle Maat schappijen het eens zijn. De Railway Service 
Gazette van 10 Sept. sjMit met al de uitvluchten en 
beaamt wat kapitein Galton verklaart, dat de Wcs-
tinghousc-rem a a n alle voorwaarden voldoet. Het is 
van zeer groot gewicht, zegt z i j , dat het remvcr-
mogen niet uitgeput wordt door menigvuldige a a n 
wendingen van (len rem. Machinisten bobben zich 
hij den schrijver beklaagd, dat zij met andere toe
stellen soms het station voorhij stoomden en dnt de 
r e m ontoereikend bleek voor het tweede stop|»en, 
zoodut de trein te ver terugliep. Dit is niet bij 
Westinghouse's uitvinding te vreezen. Ofschoon de 
Engelsclien zeer naijverig zijn op hun overzeeschen 
Broeder Jonathan, zegt toch dc Gazette: »Onze 
Amerikaansche vrienden bezitten een wonderbaarlijk 
vermogen tot uitvinden e n een ondernemingsgeest, 
die over alle hinderpalen zegeviert, en ten aanzien 
van remtoestcllcn schijnen zij er een te hebben ge
leverd, dat aan dc Maatschappijen geen voorwendsel 
tot werkeloosheid meer laat." 

D l Railway Record van 3 Sept. j l . is het eens 
met de Glasgow-—South- Western-spoorwegmaatschap
pi j , datde We»ünghouse-rem, dien zij gebruikt, aan 
alle eischen voldoet. 

Dewijl De Opmerker voor geen stelsel, richting 
of jwrsoon partij kiest, wordt ieder, die iets ongun
stigs omtrent Westinghouse's uitvindingen weet te 
vermelden, uitgenoodigd zijne stem te doen hooren. 

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 I I E E L I X G R O T T E R D A M . 
Vergadering van 17 September 1880 . 

De eerste vergadering van het werkseizoen werd, 
hij afwezigheid van den Voorzitter, tloor den Vice-
Voorzitter, den heer H . Cramer, geleid. 

N a de afdoening van eenige huishoudelijke werk" 
•aanbeden, waaronder de verkiezing van den heer 
J. J . Vielvoye tot lid van het Bestuur iu de plaats 
van den heer J. Muller, die de benoeming daartoe 
niet had aangenomen, deelt de heer J . A . Voorhoeve 
het gebeurde met een verwarmingstoestel voor een 
bad m e i Ie. 

De koperen waterketel met het koperen fornuis 
daarbinnen, belden cilindervormig , is voorzien van de 
noodige buizen vuor de strooming van het water 
en van een buis, wijd 0.015 M . , voor de uitstrooming 
van lucht of stoom. Een toevoerpijp voor koud 
water, onderaan den ketel , dient mede om het ver
warmde water door opening der kranen tc doen 
afvloeien. Het bad is twee verdiepingen hooger ge
plaatst dan de ketel, die, wanneer het toestel ge
heel met water gevuld i s , een constanten druk van 
een atmosfeer heeft tc verduren. 

Toen alles tot bovenbeschreven leiding behoorende 
geheel in orde gesteld en niet water gevuld was, 
door middel der gemeente-waterleiding, met een 
druk van ongeveer vier atmosferen, ontdekte men , 
bij den aanvang van het stoken, dat de wand vau 
den binnensten ketel of het fornuis op verscheidene 
plaatsen en over de geheele hoogte beduidend naar 
binnen was ingedrukt. 

Het resultaat der over dit voorval gevoerde dis
cussie was, dat tlie indrukking vermoedelijk is ont
staan door te geringe cajiaciteit der lucht-afvoerbuis. 
Het water stroomt met kracht en onder sterke druk
king in den ketel; hienloor wonlt de lucht in dezen 
sterk samenge|»erst. Is de lucht-afvoerbuis te nauw, 
dan moet noodzakelijk de samengeperste lucht op dc 
wanden der vaten een belangrijke drukking uitoefe
nen en, zijn ze duartegen niet bestand, dau moeten 
zij bezwijken. 

Daar nu een holle cilinder blijkbaar beter bestand 
is tegen eene drukking van binnen naar buiten dau 
van buiten naar binnen, cn de hier aanwezige 
tweo cilinders even sterk zijn, moest dc cilinder, die 
van buiten gedrukt werd, het eerst bezwijken. 

Dat deze beschouwing hare goede gronden heeft, 
bleek uit de mededeeling van een ander l i d , om
trent een op dezelfde wijze samengestelde inrichting 
in een o|>etibaar gebouw alhier, waarvan de ketel 
gevuld wordt uit een reservoir, alzoo ouder belang
rijk minder druk. Rij het vollen van dat toestel 
is het niet beschadigd, maar de vulling ging lang
zaam eu moeilijk, omdat de lucht-afvoerbuis te 
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nauw was. Om hieraan te gemoet te komen zijn 
in die buis latei- enkele zijnjien ingen met kinnen 
gemaakt, die bij de vulling worden geopend. De 
In- ' i i stroomt dan met zulk een kracht uit de kra
nen, dal zij nis stoomfluit diensl zouden kunnen doen. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

— § De edele Plimsoll , die steals in en buiten het 
Parlement pleitte voor de miedeelden van het lot 
tegen de lie voorree bleu , sprak onlangs te Liverpool, 
in ••i-ii kii'sveigadering, over de door het Gouverne
ment ingediende Employers1 Liability Hill, nik 
beecboQW dit wetsontwerp", ze'nle h i j , «als een laat 
bedacht rechtsbetnon aan hen, wier lot het is te 
arbeiden en hun brood te winnen in het /weet huns 
aaii-ehijiis. Door de monsterachtige wettelijke fictie, 
genaamd common employment, was de wet tot 
heden zóó . dat nis ik vannacht met den trein naar 
Londen reisde, eu een dienaar van de spoorwegmaat
schappij een verzuim of misslag In-ging , waardoor do 
trein een ongeluk kreeg en ik, zoowel als de machi
nist en de stoker, gedood werd, mijn familie eeu 
eisch tot schadeloosstelling tegen de Maatschappij 
zou tonnen doen gelden, die zeer gracieus zou wor
den erkend door de jury; maar de arme machinist 
en stoker zouden, wegens dat monsterachtig onrecht, 
common employment genaamd, hun gezinnen in 
hongersnood achterlaten. Noemt gij dat recht? 

»Er was een Impaling, die de werkgevers mach
tigde elke week iei - van het loon der werklieden af 
te houden voor een vei-zekeringsfonds, dat na hun 
dood zou wonlen ter hand gesteld aan hun verte
genwoordigers. W e l , als de werklieden behoefte 
gevoelden hun leven te verzekeren , konden zij dit wel 
uit ïich zeiven doen." 

Plimsoll zag in die gedwongen afhouding alles 
behalve ccn liefderijke weldaad en vond, dat zij 
veel geleek op de daad van denman, die den -taait 
van zijn hond afsneed om hem dien tot ontbijt te 
geven. 

— De »Verein fur Eisenbahnkimde'' te Herlijn heeft 
nut algemeene stemmen besloten, ui 1882 aldaar 
een internationale tentoonstelling te houden van in
zendingen op het gebied van s[toorwegen. 

— Iu de te Mainz vergaderde internationale 
Vereeniging tegen verontreiniging vau rivieren, bo
dem cn lucht kwam o. a. ter sprake de veront
reiniging van deu Rijn. Dr. Waldorf, uit Cohlenz, 
behandelde voornamelijk de nadeelige gevolgen van 
bet vuile water vau chemische en andere fabrieken, 
dat men ongehinderd iu de rivier liet vloeien. Als 
een middel daartegen beval hij aan het vervaardi
gen van aardbassins, zoodat liet water eenvoudig 
door den bodem vloeit, die de schadelijke stollen 
volkomen opzuigt, eer het in de rivier stroomt. 
Desnoods kan men met de gewone aardbassins zui-
veriiigsbassins verbinden. Het middel was herhaal
delijk proefhoudend gebleken. In tusschen wist de 
spreker geen voorbeelden aan te wijzen van inrich
tingen , waai- deze eenvoudige methode op groote 
schaal zou zijn toegepast, toen de heer Fürbrjnger, 
uit Einden, waar het niet gelukt was het water 
uit een stoom papierfabriek door Uitroeren te zuiveren, 
hem daarnaar vroeg. 

Dr. Erjeling, uit 's-G raven hage, vestigde de aan
dacht op ccn eenvoudig zuiveringsmiddel, dat in 
Nederland bij stijfselfabrieken wordt aangewend, 
waarvan het wegvloeiende vocht buitengewoon scha
delijk is. Men kookt het eenvoudig, wat in ccn 
door sl n gedreven fabriek zeer gemakkelijk i s , 
en daardoor wordt het water bijna volkomen gezui
verd. In het verdere debat sprak de heer Von 
Podewils, ui l Munchen, als zijn gevoelen u i t , dat het 
toch steeds onmogelijk zou zijn alle wegvloeiende 
schadelijke stollen eener groote stad dooi' filtr-eeren 
te zuiveren. Op 't gebied der stadsreiniging moest 
gelden bet: verdeel en heersch; de verschillende 
stoften moesten afzonderlijk en elk met toepasselijke 
middelen k-handeld wonlen. Aan de zuiverende 
kracht van het water geloofde noch de heer Mitter
muier uit Heidelberg, noch prof. Rerlam uit Leip
zig. Laatstgenoemde had het water van de Main 
onderzocht beneden Frankfort, om te zien of de 
uitwerpselen dier groote stad het water ook veront
reinigden. Het was hem gebleken, dat bet water 
der rivier onmiddellijk bij de instroomiiig der feca
lien wel zuiver was, maar dat bet verder beneden 
alle mogelijke vuiligheid met zich voerde. 

Aan het einde der vergadering werden de heeren 
Recbun en Egebng tot voorzitter en vice-voorzitter 
herbenoemd. 

— De beer George Augustus San beweert, om
trent de aanspraak, door de Franschen gemaakt op 
de ontdekking vau het stoomwerktuig van Papin, 
dat er geeir twijfel kan bestaan ten aanzien van dc 
uitvinding van de veiligheidsklep. Maar Papin ont
dekte niet het beginsel der vorming van een lucht
ledige ruimte door' het destilleeren van stoom. Dc 
mogelijkheid hiervan was reeds lang vóór zijn tijd 
bekend g i u . i i i l - i i , zelfs eerder dan het beginsel van 
den luchtdruk. Hij was zoo overtuigd van de voor-
trehVlijklu'id van Saverv's werktuig, kort daarna 
verdrongen dooi' dal van Newcomen, dat hij zijn 
eigen ontwerp liet varen en dat van Sa very aannam. 

— Volgen- eeri schrijver in de Pull Malt t'msettc 
moet men het verhaal omtrent James Wat t , die zijn 
eerste les over het stoomvermogeii zou hebben ont
vangen van zijne moeders theeketel, als een mythe 
beschouwen. Vermoedelijk werd de aandacht van 
den jongen James het eerst ernstig gevestigd op veilig
heidskleppen , zuigers langen en cilinder-s, toen Prof. 
Anderson hem dc taak tin;vertrouwde het model van 
Newcomen's stoomtuig te herstellen, dat nog bewaard 
wordt in Hunter's museum aan dc hoogcschuol van 
Glasgow. 

— Weinige sjKKirwcgmaatschappijen hebben een 
voorspoediger loopbaan achter zich dan de Brighton. 
In de laatste tien jaren zijn haai- dividenden geste
gen v;m } tot (i j percent. Zij Wordt goedkooper 
geëxploiteerd dan eenige andere lijn. Dit jaar zal zij 

vermoedelijk 1\ ten honderd uitkceren. Dc Maat
schappij onthoudt zich van kostbare twisten met na
burige Maatschappijen, waarmede zij steeds op vol
maakt goeden voet leeft. 

B I N N E N L A N D . 

' s - G r a v e n h a g e , Uit bet teer lijvig eind-rapport 
met tal van bijlagen en kaarten, uitgebracht door 
de Staatscoi ii missie, belast met bet ondersoek omtrent 
rie verbetering van den waterweg van Rotterdam 
naar zee, blijkt o. a. , dat bet hoofdl>eginsel is: 
biekcn vooraltijd cn voorgoed met bet stelsel van 
uitschuring door den stroom tot vorming van deu 
waterweg. Deze uitspraak berust op de geschiedenis 
van den waterweg. 

De te makeir weiken zijn: l o . normal peering dei-
rivier van Krimpen tot den mond in zee; 2o. kunst
matige vorming door uitbaggering van de genorma
liseerde rivier tot den mond, en dus ook tusschen 
dc dammen in zee; .'lo. verhooging van de bestaande 
dammen iu zee minstens tot lioven de hoogte van 
Springvloed; 4o. verlenging dei' bestaand'' dammen 
op zoodanige wijze, dal de koppen der beide dam
men liggen in een lijn, evenwijdig aan de hoofd
richting der getijsii'oomen iu zee, en reiken volgens 
de kortste richting, dat is in lijnen, ongeveer recht-
hoekig op die stmoineu, tot de doorgaande dieptelijn 
var 11 M . onder laagwater. 

Over die evenwijdigheid der koppen van de dam
men bestond verschil van gevoelen. 

Nopens de te ver-wachten uitkomst zegl de Com
missie: »Ilot is de vaste overtuiging der Commissie, 
dat met deze aangeduide werken het doei — dc 
verkrijging van een waterweg van Rotterdam naar 
zee voor schejion van 0.5(1 M . diepgang bij laag
water — geheel zal worden bereikt, en dat de toe
stand na den aanleg dier werken ten eenernalc ver
schillen zal van dien, waarin de waterweg heeft 
verkeerd en thans nog verkeert." 

Ziehier de recapitulatie der kosten, met inbegrip 
van risico enz.: 1o. de scheiding van de Scheur der 
Nieuwe-Maas en Botlek met schutslui* ƒ917 ,300 ; 
2o.rivierverbeteringKiiiu|>eit—Rottenlam f\ ,905,200; 
3o. idem Rotterdam—punt Rozenburg ƒ 2 , 3 9 1 , 4 0 0 ; 
4o. idem punt van Rozenburg—begin hoofden aan den 
Hoek van Holland ƒ 11,307,000; 5o. normaliseeritig 
tusschen de In-staande hoofden f 2,272,001*; 6o. ver
lenging en verhooging der hoofden f 10,180,800; 
7o. onvoorziene werken, kosten van toezicht, enz. 
ƒ 9 9 5 , 7 0 0 ; totaal ƒ 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 

De duur van bet geheele werk is gesteld op acht 
jaren. Volgorde der werken: Eerst verruiming der 
doorgraving vóór de gnuif- en bagger werken. De 
afsluiting van bet Botlek moet eerst geschieden, 
wanneer aan het Scheur [nagenoeg de noodige breedte 
en diepte gegeven is, noodig om de meerdere hoe
veelheid water der boven rivier, die als gevolg der 
afsluiting door het Scheur geleid wordt, te kunnen 

afvoeren, londer dat bet bed door ititttmschuring 
wonlt verdiept 

Het kanaal door de westpunt van Rozenburg is 
het eerste werk, zoomede deiiormaliseuring tusschen 
da bestaande hoofden. Vervolgens komt de ver
hooging der hoofden. Tegen dan tijd dat de slui
ting van het Botlek totstandkomt, wordt ook dc 
verbetering van het riviervak tusschen de oostpunt 
van Rozenburg eu Rotterdam aangevat, en ten slotte 
de verbetering tusschen Rotterdam en Krimpen uit
gevoerd. 

De Staatscommissie, de uitkomsten van haar 
onderzoek samenvattende, komt tel het besluit, de 
door Z. M . gestelde vragen aldus te moeten beant
woorden : 

l o . Dc algemeene grondtrekken , aangegeven in 
art. 2 der wet van 24 Januari 1805 (Staatsblad 
no. 4) voor de verbetering vau den Waterweg langs 
Rotterdam naar zee, kunnen niet onveranderd blijven 
gelden. 

-•>. Wijziging van die grondtrekken is noodza
kelijk voorzooveel betreft de aan den Waterweg 
te geven breedte, waarvan de afmetingen behooren 
te wonlen aangenomen, aan het slot vau het be
trokken hoofdstuk V van ' t Rapport vermeld, ter
wijl , naar hare stellige overtuiging, de verbetering 
van den Waterweg sjioedig en zeker kan wonlen 
totstandgebracht door uitvoering van de iu hoofdstuk 
VII genoemde werken. 

Amsterdam. De Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst zal de 41c (buitengewone) Algemeene 
Vergadering en de 30e Algemeene Bijeenkomst hon
den op Donderdag 3(1 September, des voormiddags 
te liall'elf u i e n , in het Lokaal De Vereeniging, te 
V H a g e . 

Op de agenda voor de Algemeene Vergadering 
komen voor: 1. Toespraak van den Voorzitter en 
2. Verkiezing van een geheel nieuw Bestuur, ter
wijl op die voor de Algemeene Bijeenkomst de be
handeling wordt aangekondigd der volgende, in de 
Algemeene Bijeen komst van Mei uitgestelde, vra
gen, als; 

1. Bestaat cr, met het oog op het erkend gemis 
aau voldoend bouwkundig ouderwijs in Nederland, 
aanleiding om bij de Hooge Regeering aan te drin
gen tot het slichten van een leerstoel mui de Rijks
academie te Amsterdam/ 

2. Is de baksteen* (term-cot(a-) industrie in Neder
land in vergelijking met het buitenland op de hoogte 
van bami t i jd , en wat kan hit verbetering gedaan 
worden? Levert het gehmik van in den laatsten tijd 
ingevoerde Duitsche baksteen voor-deel op? 

3. Welke middelen heeft men voor het keuren 
van dakleien? 

4. Hoe kunnen opgaande muren het best tegen 
opstijgend vocht beveiligd wonlen? 

5. Iu hoeverre verdient dc bekleeding met fnyence-
tegels voor buitengevel» aanbeveling? Welke wijze 
van bevestiging is dc meest deugdzame? Wat is 
er te zeggen van ccne meer algemeene wejiussing 
van verglaasd aardewerk aan buitengevels? 

0. Is er iu de laatste jaren vooruitgang te be-
•peuren iu du kunstmatige droging van timmerhout? 

7. Wat is de beate constructie voor brandvrije 
vloeien ? 

8. Welke middelen kan een gemeentebostuur aan

wenden, om hut stichten van particuliere bouwwer
ken , die aan dc eischen van degelijkheid en schoon
heid beantwoorden, u- bevorderen? 

Op den opi-oepingsbrief woidt aan dc leden bekend 
gemaakt, dal de afdeeling te 's-llage gelegenheid 
zal verschaften om, na afloop der Bijeenkomst, het 
Kasteel Oud-Wassenacr van dun heer v. d Ouder-
meulcn te bezichtigen, cn worden zij uitgenoodigd 
zich te ven-enigen aan een gumeensrliap|>elijkeii maal
tijd , te houden iu het Groot Stedelijk Badhuis te 
Scheveningen. 

Middelburg. De gemeenteraad van Oost-en-
West-Souburg heeft vergunning verleend aan den 
heer I. L . Grflber te Ul rech i , lot het leggen der 
rails voor- den stoomtram, over het gedeelte weg 
dier gemeente, liggende tusschen .Middelburg en 
Vlissingen. Hienloor is de vereischte aansluiting van 
beide laatstgenoemde gemeenten verkregen, zoodat 
alsnu spoedig met dc werkzaam heden kan worden 
aangevangen. 

Groningen. De 'neer II. Hendriks, driel-inge
nieur alhier, is benoemd tot adsistent ingenieur bij 
den aanleg van het kanaal Almeloo—Nordhorii. 

Leeuwarden. Door de boeren C. Bok en Jobs. 
Llkcma is aan dc Gemeentebesturen van Westdon-
geradeel, Ferwcrderadeel en Leeuwaiileradeel het 
verzoek gedaan, om de voorkeur te mogen hebben, 
wanneer de vergunning gegeven wonlt rails te leg
gen op de bunnen der grintwegen, teneinde ccn 
tramweg van Leeuwarden naar Dokkum tet stand 
te brengen. 

U t r e c h t . De heer S E . Haagama, adjunct-
ingenieur bij de Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen tc Zwolle, wordt met 1 October 
a, s. verplaatst naar hel cent raai-bun-au alhier. 

— Dc beer J . Schilletnans, fabrikant van muur-
tegels alhier, is bekroond met den tweeden prijs, 
bronzen medaille, voor zijn inzending op de inter
nationale tentoonstelling tc Berlijn. 

Haarlem. Naar men zegt, is het vereischte ka
pitaal bijeengebracht voor den aanleg van den lo
caalspoorweg Haarlem—•(•verveen—Zand voort, waar
van de heer E . .1. H . Kuinders concessionaris is. 

Venloo. A l heeft het ministerie van Openbare 
Werken in Pruisen besloten lot den aanleg van een 
Rijn-Maaskanaal, waarvan veel goeds wordt ver
wacht, als het Nederlandsch gedeelte Venloo-Meijel 
wordt uitgevoerd, is men de gedachte toegedaan 
dat het nog jaren zal duren, vooraleer de water
verbinding tusschen Pruisen en Nederland door de 
Zuid-Willemsvaart en met België door het Kampiiie-
kanaal totstandkomen. Meir vreest dat de groote 
koopsteden Amsterdam en Rotterdam de waterge-
meeiischap van Pruisen met België, als strijdig met 
hunne belangen, zullen tegenwerken, eu dat deze 
oppositie, bij eventueele aanvraag eener Rijkssub
sidie, zich zal doen gelden, 

Breda. Op de geslechte vestinggronden nabij 
de voormalige Oinnekepoort zal eene nieuwe concert
zaal met park worden opgericht, waartoe eene 
geldleening van 1000 obligation ad ƒ 5 0 , makende 
50 mille , wordt aangegaan. Het terrein van 40 
ares grootte kost ƒ 10,000 en voor de zaal, die als 
het Albambra te Antwerpen aal worden ingelicht, 
wonlt ƒ 1 5 , 0 0 0 in rekening gebracht. 

— Met buitengewone kracht worden de rails voor 
den tramweg van hier- naar Oosterhout gelegd en 
Zondag e. k . , deu SOsten daver, aal do eerste proef
rit plaats vinden. 

Bergen-op-Zoom. De Minister van Waterstaat 
heeft geene termen gevonden om eene Rijksbijdrage 
aau de gemeente te verleenen voor dc verlK-tering 
van de Zoom, daar geen sprake is van een scheep-
vaartkanaal, maar alleen vnn eene waterleiding, 
waardoor ten allen tijde zoet water naar de stad 
wordt toegevoerd. 

Leiden. Naar men verneemt is er roods voor 
/ 1 5 4 , 0 0 0 deelgenomen in de Rijnlandsche Stoom
tramweg-maatschappij leiden—Katwijk. 

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ƒ 200,000. 
Doetinchem. Het waarborgkapitaal, groot 

ƒ 1 0 0 , 0 0 0 , voor den aanleg vau een tramweg Doe
tinchem—Diei-en , is volteekeud. 

Baarn. In de omstreken is men voornemens, 
een nieuw park aan te leggen, ter grootte van 23 
hektare. Aldaar zouden drie-en-dertig zoo groote als 
kleine villa's worden gebouwd, zoodra er voldoende 
aanvraag naar grond in erfpacht ingekomen is. 

Wonseradeel. In de Zaterdag j l . gehouden 
raadsvergadering bracht de commissie rapport ui l 
over den aanleg van een stoom tram weg Harlingen— 
Bolsward, dat zeur gunstig was. Zij oordeelde, dat 
deze in ccne algemeen gevoelde behoefte zal voor
zien , omdat de communicatie-middelen lusscheii beide 
steden veel te wenschen overlaten. De vrees vau 
sommigen, dat de paarden ervoor zullen schrikken, 
deelt de commissie niet, want de stoomtram l>e-
weegt zich veel stiller dan stoomliooteri eu de on
dervinding leert, hoe spoedig de paarden daaraan 
gewennen. Uitzicht op eeu spoorweg Harlingen— 
Santbergen bestaat er tegenwoordig weinig, cn voor 
het locaal verkeer voorziet, du stoomtram nog veel 
beter iu de behoefte. De aanhangige aanvraag Mer-
tens-Fiiict, beeft de commissie vernomen, is opge
gaan iu de Nederlandsche Train wegmaatschappij en 
kan als vervallen beschouwd wonlen. 

I)c commissie adviseert, de concessie te verleenen. 
Onder de voorwaanlen komt o. a. voor: dat de Ne
derlandsche Tramwegmaatschappij in het dorp Wit-
mai-sum eenige huizen moet onteigenen, opdat er 
nevens den tramweg een rijweg blijvc ter breedte 
zouals die nu is ; tot afkoop der geheven wordende 
tollen moet zij 's jaars ƒ 7 0 0 of ineens nf ƒ 1 4 , 0 0 0 
geven; tut waarborg voor de richligc uitvoering 
moet zij ƒ 1 0 , 0 0 0 storten. Gelijkluidende rappor-
tan zullen in de Raden van Harliiigen cn Bolswurd 
uitgebracht worden. 

— De litteratuur, ook die op het gebied van fa
briek»- en ambachtsnijverheid, neemt in den tegen-
woordigen tijd eene hooge vlucht. Maar velen hun
ner, voor wie zij bestemd is, zijn niet altijd gezind 

of hij machte, den prijs, die voor niciiw-uitkoinende 
werken wordt gceischt, te bekostigen, 't Mag dus 
een geluk genoemd wordou, dat ur een zoogenaamde 
tweede-hands-boekhandel bestaat, eu iu dezen neemt 
de lirma Gebr. E . & M . Cohen, te Arnhem en te 
Nijmegen, eene eervolle plaats in. Herhaaldelijk 
stelt zij het publiek in de gelegenheid voor een bi l 
lijken prijs, die onder leden bereik valt, de nieuw
ste en beste boeken te bekomen. Men zie slechts 
dc beide annonces, in dit nommer voorkomende, 
waarbij o. a. een werk, dat pas in dit jaar com
pleet is verschenen — ieder, zoowel fabrikant, schei-

! en bouwkundige, als werkbaas en handwerksman, 
! vindt er zijne gading, cn tegen eeu prijs, die onge-
I veer het derdedeal van den oorsproiikelijkeii bedraagt 
| Wij twijfelen dan ook niet, of de firma Cohen zal 
I zich door een ruim debiet beloond zien. 

i , 

j Aankondigingen van Aanbestedingen. 
Maandag, 17 Mept. 

irnlii-iii. te 11 uren. namens ('. I'. vau Knekel, in lie 
i Harmonie: het steenhouwers-, metsel-, stukadoors- en 
j looiIgieterswerk, noodig voor den verhouw van peivee! 110. 
| 14 iu de Rijnstraat. Inl. bij den architect J. II. Hollenhaeh. 

'- Hage, te ][i , uren, door' het ministerie vau water
staat enz., aan liet lokaal van het prov. best ': het 
leveren en inhangen vau 3 paar buiten- en 3 puur binnen
deuren in ds groote i deus of tioipsiujs ts Dalem, met 
het uitvoeren van verdere werkzaamheden aan die sluis. 

Raming ƒ 15.000. 
I. rottingen te 18% men, door burg, en weth.: het 

verrichten vau eenige verfwerken aan g eiitegeboiiwi-n. 
Berl.nl IN te ü uren, door hel gemeentebestuur: het 

bouwen van een schoollokaal met oiiderwijzei-swuiiing 
aldaar. 

VniHterdam, te men. in De Koude [ m : hrt hou
wen vau een blok van 7 graanpakliuiz p een terrein, 
gelegen aan de lloiitmauskade tusscl le Lc-Mairegracht 
en de Uoggeveeustr.ial. aldaar, ltd. bij den iugeriieut-
nrchitcct A. L. van ti l l . 

llin-dajr, l*t Nept. 
Haarlemmermeer, te 10 aren, door het gemeente

bestuur: de Waring van HU HL. grove- en .'145 HL. Kuhr-
gruiskacliolkolei). ten dunste der scholen eu In-I raadhuis. 

tni- l i -r i l i i i t i . te 11 uren. teu kantore van de dim-tie 
der Maatschappij tot droogmaking van een deel der Leg-
meerpla-seii: het baggeren en schoonmaken der tochten in 
den Xooider-LegniÉ-ei-pohler. Aanw. 27 Sept.. te 0 imi l . 

1.11 i i i i . i r i i i i i . te 1 uur. door het ministerie vau wa
terstaat enz., aan het gebouw van het pmv. Iiest.: lo. het 
driejarig onderhoud van de sluis ens. te uTtmnikexyi en 
de friesche sluis bij Zoutkamp, in 2 iteiv. Raming: peiv. 
1 ƒ775, perc. 2 /lOOO: Uo. de beplanting van 's Rijks-
grooten wig vau Leeuwarden naar de Overijsel sche grens. 
Raming ƒ2050. < Herbesteding.) 

t rn l i i 'Mi . te 1 utir, door den biirgem.: het plaatse» 
openbare pomp met de daarbij behoorende werk-

-Marietiliurg. 
door dijkgraaf cu heemraden van 
litn. ter secretarie: het verdiepen 
• •older* bij Halfweg en nabij liet 
len hoofdopzichter, te Haarlem en 
.pzichtelN. 
. timmerman M. .1. Schotanus: het 

Hnuidverveii, lieglaz en geheel hjnrier buiten af-
Verven van 12 111 aai JMUIW zijnde arhcidei-swnuiiigcn van 
de Vereeniging Selfhelp (e Sueek. 

WiK-ii-iti.c , SB *ept 
VHage, te 11 men. dour het ministerie van water

staat enz.: lo. hel landwaarts verleggen var 11 gedeelte 
1 hjk der polder Nieiiw-IIoriavcuturu, 
frekdaill, langs den rechteroever van d 
ander 's-thavendeel. Raming ƒ03,270; &>. het land
waarts verleggen van een gedeelte dijk van deu Oude-
IteerjNililer, langs ileu linkeiwver vun de Uurtnclw! Kil. 

ige daarmee in verband staande werken. Raming 
i'ii opruiming van een in bet 
• Ier de gomt-oiile Hoornenburg, 
u 14 en 15 der herziene rivier-

aaamheden 
Haarlem te I uur. 

den Haai li iiiioei nicei | i 
van de ringvaart des 
Nieuwe Heer. Inl. bij 
bij de betrokken poÜs 

HvkMIItl , bij .len ll 

Mo 
Hts. he Kil . 

I'aunei 
li tiling 

kaart. 
'T • • t v . 

• kil.» 
11 tuig. 

r het ministerie van water
staat euz.. ten dienste der Stoatsspoorw.: hot houwen van 
eene overlaad loods op het goeden-nstatii.il in de Stads
rietlanden Ie Amstenlam, ten behoeve vau den s|ioorweg 
Nieuwediep—Amsterdam. Inl. hij den eeistaanw. ingen. 
te Amsteidain. Raming ƒ :!2,60ü. 

Ilanderdajt, SO le f* . 
!*IJine*en, te 12 uren. door den dijkstoel vau het 

pelderdislrict Circul vau de Oov. iu het (ieeifdenhuis: de 
levering van 046 stén» grint. 

W l i M " » . te I uur, in Do To.• last : het 1 wen van 
eene boerderij eu verdere werken voor Wed. I'. Klom, 111 
het Veld. gemeente l a Mant so. ig. inl. hij ('. N. Vlaming, 
te Schagen. Aauw. 2'J Sept., te 10 uren. 

ttreeht, te 2 uren. door de maatschappij tet expl. 
van Slaatsspno nvegen. aau het cent raai bureau : het maken 
van eene locouiot irvcnlnods en verdere inrichtingen op het 
station Bokstel, ti-11 behoeve vau den spoorweg Maas
tricht—Hmia. Inl. bij den sectieiiigeiiicur te 's-Bosch. 

Haarlem, t.. 2 ' \ ureu. door het gemeouteliestuur: de 
levering van I00U M' hardsteeiien trottoirbanden. 

A «oen, te 4 uren, vanwege het ministerie vau justitie, 
aan het geitouw van het prov. bestuur: het veibreedeti 
en verdiepen van een gedeelte der Kolonie vaart, het ma
keu van 2 draai bruggen. 2 dr.iai vonders eu eene losse 
brug. benevens het bon Wen eener dienstwoning en hijhe-
liooiende werken, lid. hij den hoofdingenieur in het 3e 
district, te (iroiuiigen. bij den ingenieur, te Assen eu bij 
deu opzichter He Weger, te Vocohilizeii. 

l Ir.1111, te 4 uren. door burg. en weth.: lo. het aan
leggen vau een grint- en straatweg van Vierhuizen naar 
Zoutkamp; 2<>. het maken van richelwerken ter gcd.vlte-
hjke afsluiting van dien kunstweg. 

(•ranlngen, tt- 0 uren, door A. ti . (iroerieveld, iu He 
Unie: het houwen vau een heereiihuis op een der peiv. 
vau de geslechte veslmggrondeii. iu het verlengde van de 
II .straat. Aanw. 27 Sept.. te 10 uren. Iul. bij den 
arohttecl N. W. Lit, aldaar. 

Vrijdag, 1 «tet. 
«-lliis.il. te lui., uren, door het ministerie vau water-

terstaat enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: het 
verrichten van buitengewone herstellingen anti de Rijks
werken van het pontveei' te Lith. Aanw. 27 Sept. 1 ta
ming / 600. 

Deventer, te 11 uren. iu de llirectiekeet: hetverf-en 
glaswerk voor de in aanbouw zijnde Rijkskweekschool, 

1:01111.11. te 12 uren. door burg. 111 wetli.: het Imuwen 
eener school te Wcerdingeriuai ke. 

»-llage, te 1 uur, door het ministerie van waterst. 
enz.: de aanleg van eene telegrialhjn langs den Staats
spoorweg tiisscl Almeloo eri Zwolle. Raming fitJWl. 

Zmille. ÓOOr K. II. Atnpt : het bOBWOU vau 2 woon
huizen aan de gepmj.vteerde straat tusschen de Zeven 
Alléetjes en het Stationsplein. Aanw. te 10 uren. 

Z»i«'r<li.g, 1 « c t . 
H . o s . l . N le 12 ureu, door dijkgraaf en heemraden 

van den Hoogen Maasdijk van Stud-en-Lunde van Heus
den c. 11., hij II. M ik: lo. het bsslaan van den Herpt-
schen en Iterrischen dijk over eene lengte van ruim 2200 
M., in 4 iN-rc.vleii: 2o. het van 25 Nov. '80 tot 1 April 
'Hl beschikbaar stellen van: 30,000 bos Hollandsche rijs, 
400 bo* Oeldersche rijs; 1200 bos haringband; 280 bos 
palen: 200 stuks wlOpM, kmg 6 M ' , zonder blees. 

l ir.'.l.t, te 1 uur. door burg. en weth.: de levering 
van brandstollen ged. de wintermaanden '80j'81 benoodigd, 
voor de verschillende gemi-oriteiiirichtingeii. 

l irc.lii , te 1'/, uren. in de cellulaire gevangenis: de 
levering van 7000 bos meen-mlcels tijne Overijsclsche bies, 
van den nieuwen oogst. 

Mii.4ii.laK, 4 O.t. 
Hcitritihllk . te 12 uren. door dijkgraaf en heemraden 

van het ambacht de Vier Xonrdcrkoggen, in het Koggen-
huis: het uitvoeren vau ver-schillende werken, ten behoeve 
der landerijen beoosten de Gouw onder Hoogwoud. 

Utrecht, te 2 ureu, door de maatschapprj tot expl. van 

Staatsspoonvegeii, aan het ('outnialhiireau: ten behoeve 
van het Veniieuwingsfoiids, lo. de levering, in « jx'rc., 
va» eikenhouten dwai-sliggcrs, ten liehoeve van den Spoor
weg Luik—Limburg; 8 0 . hel leveren, iu 2 pervcelen. van 
eiken wisselhoiiten, ten behoeve van dezelfde lijn. l id. 
hij den sccticingeiiicui' te Luik. 

W. »di.|t . e> Wet. 
- Ili.Kc, te 11 uren. door het ministerie van waterst. 

enz.: de uitvoering van haggi-rwerken tot oprtliining van 
het middnlplaatje in de Nieuwe-Maas Iwiven de DOrtSChs 
haven, tusschen de kilomrtcrraaicii 124 en 125. Aauw. 
1 en 3 Oct. Raming ƒ15.525. 

Utrecht, te 12 uren, door dijkgraaf PH hoogheemraden 
van den Lekdijk-llovendaiiis, in het gebouw voor K. on W.: 
het loggen vau een berm langs het hii ntalud van deu 
dijk tusschen den spoorwegdam bij Kuilenburg en het 
Klaphek, over eene lengte van nagenoeg 10.000 M. ltd. 
bij den ingenieur K. (J. Wentink, te Schalkwijk. Aanw. 
1 Oct, te l l aren. 

I.i-rrdiuii. te 12 uivn. door het bestuur van de polders 
Oiid-en-Nieiiw-Schaaijk en Korfg.-recht. te Schoonn-wiH-nl. 
in Het rortuiju: 1«- het leveren en stellen vau 2 horizon
taal werkende stoomwerktuigen met stoomketels, hevel-
centrifugaal pimpeii enz.; 2o. het maken van de gebouwen 
voor de plaatsing dezer werktuigen, pompen, stoomketels 
en veidere aanhonrighedeu. I veris bet maken van e 
stei-nkoleutiergplaats cu machiriistwoning. Aanw. OOOr 
den architect .1. Paul (te Zevenhuizen), 27 hept., te 11 uren. 

lliindcrdi.K, V <•« t 
VHecrrnbera, le I iin-n, door prtmsoren van het 

Oasthuis, bij Wed. .1. Bosman: het bouwen van een gast
huis voor le mannen en vrouwen, WOSSOB en zieken. 
Iul. bij den architect A.Tejie, te l'trecht. Aanw. te 1 uur. 

Tdit..iid»K. t t « r l . 
Ani«tcrdatu, te 12 ureu, iu 's Rijks cent 1-aalmagazijn 

van kleeding. uitrusting enz.: de levering van: 
70.000 M. donkerblauw ordinair laken, in 14 [ierc., leder 

van 5000 M.: 
10,000 n lichthl. idem. iu 4 perc ieder van 4000 M.; 
1.000 1. groen idem, in één |ierc.; 
3.0110 11 donkerbl. ondei-otoViers-laken, in 3 perc, ieder-

van 1000 M.: 
2,000 " lichthl. idem. iu 2 |M>IC. ieder van 1000 M.: 

100 » groen idem, in een perc.; 
500 » geel iiitinoiisteriiiglakeii. iu één perc; 
300 » niod » l i l 
100 • lichthl. 1 l « • 
50 1 zwart • • 1 1 

nimtdaa. 1 3 Orl. 
Leriiwardrn. le I uur. door het ministerie van wa

terstaat enz... aan het gebouw van het prov. bestuur': lo. 
het Itjarig onderhond vau de zeesluis de Molkweniiiier/ijl 
en bUbeboorend gebouw en werken. Aauw. 6 en S Del. 
Ramiug ƒ300 per jaar; 2o. het tjarig onderhoud validen 
Stateiidijk hij Shjkeiiburg. met de daarin gelegen zeesluis 
te Oudèsihotei'Zijl eu bet huilciikanaal de WorsLsloot. 
Aanw. C en H Oct. Raming ƒ1880per jaar: 3». het doen 
vau v z ugen aau deu Iloop-wal en itaarhijgelegei. 
duinen enz. opSchiennoimikoogged. 1KHI. Uaiiimg f 1200. 

Kaerniand, te .1 uren, door regenten van de cellu
laire gevangenis: de levering der benoodigdheden VOOT het 
onderhoud der gevangenen ged. '80. 

Wae-iHdag, IS 0)rt. 
H-llaxc, te 11 mi-u, door het ministerie van water

staat enz.: bet makeu van verdedigingswerken aan den 
zuidelijk H-ver van de Swetsplaat gelegen langs deu 
rechteroever der lloven-Merwede. tusschen de kilometer-
raaien OU en 101, onder de gemeenten Gorinchem en 
Hardinksveld. Aanw. 8 en 0 Oct Raming ƒ10.140. 

nsndrrdac. I I « r l . 
« t rrnwl jk , te 12 urou, door burg. en weth. van Steen-

wiikerwoM. in het gemeentehuis: liet houwen vau eene 
school en onderwijzei-sworiing aan de Wetering. 

VriJ.lüK. IS « c l . 
«I.(.lelk..rg. te 10 urou. doof het miuislerie vau wa

terstaat .-ii/.., aan het gebouw vim het prov. bestuur: bet 
ophoogen van een gedeelte van den Oosthavendijk te 
Hansweert eu het leggen van eene steenglooüng tegen 
eeu gedeelte van deu zeedijk van den Kruiuingsche|Milder. 
Aanw. V en 11 Oct. Raming ƒ8000, 

Aniiili-rdam, tc 12 uren, op bet bureau van den direc
teur van 's Rijks 1 traalmaga/.ijii van militaire kleediug, 
uitrusting euz.: de levering van kleediug- uu uitrusting
stukken, ten In-hoeve vau de korpsen van het leger, 
ged. '81. 

Hardrrwtjk , te 12 uren, op het bureau van den kapt.-
kwaï tin meester van het kol aal wetl'.le|mt : .le leveling, 
ged. 'Hl, van de bij het korps honooihgile voorwer| van 
kleediug. uitrusting en deu voorraad noodige lakens. 

K a m i ti- 12 ureu, op hel bureau van den 1 -
liiaiideei-enden officier van liet instructieliataljoii: de le
vering, ged. '81, van de hij het korps benoodigde voor
werpen vau khviling en uitrusting. 

IMnKdag, l « O r i . 
i i i r n , te 4 uren, door bet ministerie van waterstaat 

enz., aan het gelmiiw van het prov. bestuur: het één
jarig onderhoud van het verhindingskariaal vau dehrent-
•eae met de Friesche wateren. Aanw. 12 Oct Raming 
f 2530. 

Vrijdag . SS O.t 
Zwol le , te 12 uren, door het ministerie van water

staat enz., aan h.-t gebouw vau het prov. bestuur: bet 
driejarig onderhoud van de Rijkssluizen met de daarmee 
in verhand staande werken te Zwartsluis. Aanw. 10 eu 
1H Oct Itaming ƒ3105 per jaar. 

t i r«nl i i | t«n. te 12 uren, door liet ministerie van wa
terstaat enz., .i.in het geitouw van het prov. ttostuiiri 
het driejarig onderhoud der als zeewering dienende voor
malige vestingwallen te Delfzijl. Aauw. 15 Oct Raming 
ƒ BOO per jaar. 

Atloop van Aanbestedingen. 
KiiNi-horiè, II Sept.: het houwen van 1 kantoor en 

het vergrooten van het magazijn V.MH- Hlijdeustein en Co.; 
ingek. 0 bilj., als: 
l l . Laumieriiik, te Enschedé, / 11.000 
I'. en A. KijlsLia Jr., » idem I 11.000 
F. W. Barna, • idem l 10,000 
J. Morsthms, » Idem • 10,547 
M. G ling, i) idem l 10.500 
II. Tónis, 1 idem • 10.240 
O. Beltman, l idem 1 «.000 
W. Reijgers, 1 idem l «,030 
11. Laiiitiicrink, 1 idem » «,500 

Heppril, II Sept.: het bouwen van een kantoor met 
bergplaats op de nieuwe aanlegplaats der IIrenische 
Stoombootmaatschappij op de Urotiwcrstraal; ingekomen 
S bilj.. als: 
J. Pieksti-a, te Meppel, ƒ LSN 
A. Hazelaar, » idem » 1385 
J. Kmiüitik Hz., » idem » 1147 
gegund. 

Elndhavcn, 13 Sept.: de levering van 70,000 klinker 
Waalsteciii-ii eu 10.000 klinker IJselsteeni-n; ingekomen 
8 bilj., als: 
II G Lathouwers, te Vught, ƒ 1440 
.1. Glaiiileinaiis, » Kiuillioven. I 1435 
W. II. Rooms. • idem • 1430 

RlnBumageeit, 14 Sept.: het hei-stellen van den bo
venbouw der brug aan de Valom onder Hautuinawoiide; 
minste inschr. was J. F. Hakker, te Kollum. voor ƒ103. 

Lelden, 15 Sopt: het amoveeren vun 2 heeren hui zen 
en het makeu van eeu socicteitsgettouw aldaar, ouder Ite-
heer van den architect W. F. V. d. Heijden; ingekomen 
10 bilj., als; 
D. J . Gaasstra, te Leeuwarden, ƒ 50.371 
S. van Leeuwen, • Leiden, » 4«.530 
M. L. van Spanje, » 's-llage, > 4ft,HU9 
J. Filippn, » Leiden, » 44,006 
W. A. van Lith, . idem 1 43,085 
J. N . V. d. Heijden, ,1 idem " 42,825 
D. Taiiimiiigu, a Amstenlam, » 42,000 
W. F. Teeuwisse, • 's-Hage, • 41.tt» 
A. Rutgers en Co., » idem I 40,323 
P. C. de Vrind, » Leiden, » 37,087 
gegund. 

Kampen, 16 Sent.: het houwen van een woonhuis aan 
de IJselkatle voor II. Pies; ingekomeu 11 bilj., als: 
11 v. d. Bos, te Kampen, ƒ 4300 
II. vau Werven, * idem » 42«6 

tl Geni-muiden, ƒ 4200 
» Kampen, .1 4150 
t idem i> 4080 

idern 1, 4000 
• idem 404U 

idem .1 381» 
• idem 3850 

idem 11 3850 
1 idem • 3705 

F. Schippers, 
11. Snel, 
.1. vau Nispon, 
II. vau Dijk. 
J. S. v. d. Werf, 
G. Londo, 
W. K. Keuijl. 
Wed. W. J. Tiel, 
H. Steenbergen, 
gegund. 

\ \ l l le imnord. 17 Sept.: de werkzaamheden voor het 
vergrooten van eeue ges.hiitlo.Hls op het etablissement 
aldaar; ingekomen l« bilj., als: 

A. Graaf, ƒ 0940 
A. Bols, • 6000 
P, lliiinker, • OM 
Gebr. Janzen. • 6440 
W. de Jong, » 0230 
Peters ft Steiiaart. I 0200 
IL Bakker Jr„ » 0162 
P. Zaatman Jr., l 0140 
Gebr. Kprft I «UI 
P. Spruit, l 6124 
Gebr. HuiiihoU, • 6040 
J. F. Philips. I 5'JWI 
Gebr. Moorman, 1 5940 
Gebr. Hoon, 1 58«0 
A. Vos Kz., I 5880 
M. Daalder, • 58-10 
Gebr. Klein, • 5838 
ff. Moorman, • 57«0 
D. de Vries, 1 5400 

Mlddel tur j i . 17 Sept.: de levering van 735 HL. Ruhr-
kachelkolen, teu dienste van bet gemeentebestuur; minste 
inschr. waren II. .1. Hr-orikers en Co., te Middelburg, voor 
ƒ0.110 per HL. 

»roi i l i i | [en, 17 S-pt.: het bouwen van eeue wiukel-
heluiiziug i-n koflielnns met luwen woning, op de ves
tinggronden aan de Damsterkaai, aldaar, voor Prins eu 
Zwanenburg; iugek. 10 bilj.. als: 
I). .1. Oiddeus, te Groningeti, ƒ « 5 5 5 
l i . Henrietta, » idem 1 «540 
.1. Toesman. • idem • «300 
E. VV. Wietseina, • idem » «24Ü 
I. . Rei.iljes, 1 idem » 8S40 
D. Edsards, •> idem • 8734 
,1. Kuiter'. » idem 1 8200 
I'. RobeiB, • idem • H3?0 
IL (Josterhageii .* F. KapiH'lbof, » idem l «075 
J. Spin, H idem * 787« 
&•£

 1 

ithiKiTfien. 17 Sept.: het I wen vau 2 laiidh.uiw.-rs-
wouiiigeii, in 2 peru-elen en massa: 

le ju-re. 2e ]H-IV. massa 
II. .1. Jansen, Didam, f 17.400. ƒ 7000. ƒ 24.0tK). 
A. R.S.hoouinaii. Bieren. 16.420. 6tt)5. 2l.«43. 
J. d.- Wit t idem. 15.5+L 6228. 21,767. 
(J. Non. Ib«»g-Kepp.-1, BS0B.7S 
IL J. ftarink, K len, 15.010.25 6208. 2l.30K.25 
II t l ltnrnnéssn KeppeL 15.700. «019. 2ü.oi«. 

le iierc gegund aan IL .1. Rariuk, 2*- pero. aan IL M, 
BarsDOsen. 

Bneek, 18 Sept.: het Ixiuwen van eeu vergaderlokaal 
voor de Vereeniging .Concordia Res Parvae Cr-escunt"; 
ingek. 10 bilj.. als: 
J. Schotanus, te Sneek, ƒ 15.800 
F. Pruis. » idem - 14.700 
T. v. i l . Steel», 1 idem 1 14.520 
N . Molenaar, 1 idem 1 14,480 
M. Rond.-iua, » idem 1 13.240 
11. Janssen, » Leeuwarden, - 12.804 
K. v. d. SchaaL • Terhorne, 12.300 
(i. Visser, 1 Lllst. • 12.284 
Faber ft Bijvoet». 1. Sneek, l 12,140 
K. lonken, •• Oosterlittens. 11,444 

Utrecht, 18 Sept.: het aanleggen eu onderhouden vau 
beplantingen op- en bij de verdedigingswerken in de 
Utrechtse he linie, in 4 pt'iveelon: 

perc. 1 perc. 2 perc.̂ 8 pere. 4 massa 
J. .1. lurrjsns en 

Zn- Naarden. ƒ 8200 ƒ 7000 ƒ8000 ƒ4050 
II. Kapleiju. 

Gr. kan. 8010 7000 8250 4800 
Th. F. van Beul, 

Utrecht, 6980 0300 J 23,070 
Voorloopig gegund aan Th. F. van Deijl, iu massa. 

H i i k . l 18 Sept.: het voltooien van deu in aanleg zi ju-
den klinkerweg van deu Rijks-gnmten weg van 's-Bosch 
naar Tilburg, aansluitende aan den pmv. weg onder de 
gemeente IMciilinut; minste inschr. was .1. van Enge), le 
Tilburg, voor ƒ 26.363; voorloopig gegund. 

Utrecht. 20 Sept.: het nitvoen-ii vau herstellingen en 
het verrichten van bijkomende werken aan de dnorlaat-
hiug bij kilo lerpaal 44.620 in deu spoorweg van Utrecht 
uaar Bokstel; ingek. 4 bilj-, als: 

te Harlingen. • 51.100 
1 Wad.linksv.san, 1 47,300 
j' Sli.-di-echt en 
• Dordrecht. » 40.100 
• Grave, • 40.000 

A. S. Schaafsma, 
Ph. Verbruggen, 
G. A, van II.litem. 

ii. (ioedhart, 
.1. Billen. 

Maar»eveen , 211 Sept.: het bouwen van een dokters
woning, onder In-heer van den architect G. J. Cubes; in
gekomen 20 hilj.. als: 
C. Lol / . te N.-Loosdmht. ƒ 70S5 
ti . en K van Oostveen, » Bretikelen St.-P„ » 7500 
I). II. van Walderveen, » Maarseveen, l 7400 
J. hw, » Zuilen, » 7305 
(i. pits, • Haarasn, 1 7360 
ü . pus, - Ixtosdrocat, 1 7:d5 
C. v. d. Wel, « L.-Nieuwkoop, l "320 
A. Paardekooper, •> Ter-A Ruwiel, * 7310 
B. Kooni, * L.-Nieuwk.mp, » 7300 
H. Koorn, * Ter-A Ruwiel, « 72«5 
1>. Union, » Hartueleii, * 7 » » 
C Pfaaf « Maaiscn, 1 7200 
P. van Schaik, l Ter-A, l 7050 
G. Vermeulen, • Loenen, 1 7030 
F. Koorn, • Vleuten, - 0723 
M. Hagt, - Tienhoven, » 0722 
J. Baars, * Vleuten, 1 0717 
IL Ilugeman, * Maarsen, > 0050 
J. van Walderveen Hz.. • Tienhoven, ( 0300 
11 GrÜlioen, • Breukelen, I 62«9 
E n i n g I «300 

AniHterdam, 20 Sept.: lo. het makeu van eene vaste 
brug over de lti-ouwersgracht liij den Singel; minste in
schrijver was A. Kramers, te Amsterdam, voor ƒ.3800. 

2e levering van ruim 7 tons balkijzer voor bovenbe
doelde brug; geene inschrijvers. 

3o. het maken en stellen van een verplaatsbaar school
gebouw op het voormalig Karthui/.crkerkhof; 4o, idem 
idem van idem op het Kadijksplein: 

perc. 1 perc. 2 massa 
W. Meijer'. Amstenlam, ƒ 14,880 
F. Begeiihardt idem, 14,178 ƒ 15.345 
IL C. Dorlas, idem, 17.247 
II. Rictsmjder en Zn., Idem, 14497 14.84? ƒ 27,5(» 
S. Wit Jz., Oterleek, 18,344 13,046 26,800 
gegund in massa aan S. Wit Jz. 

Ziilillmni, 20 Si-pt.: het venlierien van het Oude-
Diepje in de gemeente Maruui; ingekomen ö hilj., als: 
B 11 Harkema le Groningen, ƒ 26.203 
G. C. kt Rottinghuis, » Delfzijl, l 14,900 
A. J. Bemungs, » Bedam, • 23,5tw 
B de Jong, » Groiiiiigeii, - 23,180 
J. Veldkamp, » Bedum, I 23.000 
E. J. Brons, * Wagenborgen, » 21,640 
J. W. Kingnoldus, S (ionedijk. • 18,780 
G. T. IVaamstra, l Veenwoudeii, » 18.444 
K. I. Dijkstra, » Kollum, • 15,555 

Haarten«dtja , 21 S.-nt: de veil»mwmg der pastorie 
en esniOB werken in het kerkgelmiiw; ingek. 6 bilj., als: 
J. de Geest, te Utrecht, ƒ 6000 
G. A. Hooding, » idem » 5200 
P. Copijii. » Gmenekan, » 5200 
CL van Ba. i Haartsnednk, » 4745 
J. M duik, • idem • 4587 
P. Leenden, » Utrecht, » 413? 
gegund. 

i i i i - M i i o . 21 Sept.: het bestraten van p. m. 1480 M* 
Wegen: ingekomen li biljetl als: 
S. van Soest tfl Mijdrecht. ƒ4054 
F. van Rnrinen c. s., • Bussum, l 4700 
G. Majoor, • idem • 8040 
E. van K laarwater, » idem • 3800 
W. van der Kooij. I Amersfoort, » 2425 
T. W. Route, ft idem • 237U 
gegund. 

Amxterdam, 21 S«-|it.: het houwen vaneen winkelhuis 
met 3 bovenwoningen aau ileCoiniiielinsrra.it, under be
heer van den architect IJ. Hijvoots Ui.: ingekomen 5 
bilj.. als: 
H. t'. Dorlas Amsterdam. ƒ I8,Ü09 
P. S. Keiiiei-sen. - idem ft IH.000 
P. I'. Kijken, i idem • 18,700 
P. Groen, i Alkmaar, i 10.700 
W. Piaalder. idem i 10,050 

s-Hi.i;.- 22 Sept.: bet maken van de aardebaan, de 
kunstwerken, den bnvenlmiiw. do overgangs- en eenige 
andere werken voor den s|«nn'weg (ieldeniialsen -T ie l ; 
ingek. 14 bilj-, als: 
J. Konv, Amstenlam, f msi» 
G. A. 1. Gouver ir eu C Ikil Cz... Rottenlam. •• •M17.0IHI 
Zaai>-r en De (leus. idem. » 405.000 
J. .1. Bekker, Lent en A, D. van Soters eu l>i., 

Nijmegen, i 458.400 
E. S'. Revuier. Rotterdam, I 443.700 
L. Kalis "Kz., Sliedrecht. I 413.00U 
J. Billen, Grave, " 435,000 
F. k. Ozinga, Amsterdam en .1. ('. Routei-se, 

Velzeir, l 489,999 
P. A. A, van Keg. iter, Rotterdam, i 498/100 
P. Rijiuiers. Valkeuswaard. I 42-1,500 
.1. v.iii Ohen Pz.. Nijmegen, • 423.ioo 
(i. Dekker. Dordivcbt, • 417.401) 
.1 A. v. il. Kerdeti Wz., Bokstel, i 404,900 
(i. A. van Battem, She.hecht en G. Goedhart, 

Dordrecht, » 30U.800 
Itusii-rditoi 22 Sept.: ln-1 houwen van een magazijn 

met 6 bovenwoningen, aau de .lo.leii-ll«uttuineu, onder be
heer van deu architect IJ. Biivoots ii/..; ingekomen 5 
hilj.. als: 
II. F. Moritz. te Amsterdam, ƒ 15.480 
\ . Aaldeis. • idem i 15.320 
1'. S. Reitieisi-n, » idem » 14,973 
P. F. Rijke. idem l 13.000 
W. Piaalder, > Alkmaar, 11 --*•»'.* 

Hcllevoetiluls, 22 Sept.: het uitbreiden, veranderen 
en horstellen der magazijnen eu van de schilderswerk
plaats op 's Rijks werf aldaar; minste iuschr. was A. de 
Neef, te Brielle. voor ƒ13,51». 

I l i ik-n- l 22 Sejtt: het verbeteren der rivier de Tong
reep: ingek. 0 bilj., als: 
\ . Willard. te Bokstel, ƒ 13.240 
V. v. d. Berg, i Heess, - 13.0(H) 
P. Reinders.. • Valkeuswaard. » 12.588 
.1. Monster. • Puttershoek, •• 11.440 
K. Abruliams » rM+Innr, l 10.830 
Th. Verhoeven, - Dev.-nter, • 8.000 
v.siiliN.pig gegiili.;. 

K M i i - n L i i n . 23 Sept: het bouwen van 4 (lakhuisjes in 
gang im. 14? aan de BoteiNloot met gedeeltelijken her-
IHIOW vau h.-t buis no. 40 in de le l.nmhardstr.iat. te 
Itotterdaiii, ouder beheer vau de architecten Voorhoeve e» 
Weeldeiibing: ingek. 22 bilj.. als: 
W. <'. Reubl, le (i la. I 12.800. 
J. A. Bolde wijn, » Rotterdam, » 11.800. 
J. Miranda. » idem » 11.000. 
Kruller eu De Oeiis, » idem » 11,61». 
O. A. J. Gouverneur. » idem » 11.400. 

Hal Ca- idem • 11.450. 
\ . J. J. Sluiter, • idem » 11,442, 
Smit eu Mtiissou. » idem » 11,200. 
Wed. .1. Zaaijer. •• idem .. 1U0W). 
J. van VesM'in, i Kralingen. i 10.880. 
.1. Kra -. » Rotterdam, » 10.880. 
('. de Ridder, • Kralingen, i 10.300. 
.1. v. .1. Meer en Zn., » Botterdam, » 10,848. 
\ . Henk ana, » Idem i 10,270. 
;:. HiKiikaas eu Zu., » idem • 9,997-
F. L. haulers, » idem » 0,089. 
II. A. Lieuwens, » idem » «,785. 
Vink en Van Protaje, • idem • 9,779. 
De Haas eu Rruitizeel. i idem » «,772. 
Van LOCIH n Milli-iiiuir, » idem , V.0S0. 
II. Ilteiir. » idem » 
\\ I. II- I. » idem «.4U.44 

V d m i n » -

Snijden van koperplaten. Tamelijk dikke 
platen vau geelkoper kunnen langs chemischen weg 
gesneden worden door ccn streep tc trekken met 
eeu oplossing van kwikzilver in seJpetersuur. l ie t 
zuur test het koper aan, terwijl hut kwik een amal
gama vormt met het zink. Dit schijnt dc oplossing. 
In elk geval wordt het geelkogicr bros als glas op 
de plaats, waar de streep getrokken is. 

Dunne ijzeren platen voor wetenschap
pelijke doeleinden. Volgens dc proeven van Prof. 
Langlev op het observatorium van Alleghany is ijzer 
van buitengewone dunheid de beste stof om de uit
stralende warmte te meten. I>e molens te Pittsburg 
heliben nu daarvoor ijzeren platen gerold, zoo dun, 
dat twaalfduizend daarvan op elkander gelegd slechts 
één Amcrikaanschcn duim dikte geven. Een in
strument daarvan vervaardigd, la even gevoelig voor 
uitstralende warmte als hut oog voor het licht. 

Een nieuw vernis tegen roest. Men loest in 
The Engineering and Mining Journal: De be
reiding vnn dit vernis, inzonderheid aanwendbaar 
op het plaatijzer, bestaat in het gebruik van dc 
cup/ioi-tVu-gom, Naar men zegt, zouden werklieden 
van Natal (Zuid-Afrika) bij toeval deze ontdekking 
gedaan hebben door op te merken , dat, als zij zekere 
planten van du familie der Kuphorbiaceeun afsneden 
(zy bezitten een bijtend sap; du wolfsmelk behoort 
ertoe), een laag van dunne gom aan het scherp 
van hun kapmes gehecht bleef en dit krachtig tegen 
roest beschermde. Om dc werking dezer gom tu 
beproeven, nam mun eun blad geslagen ijzer, en 
na er de oppervlakte mede te hebben besmeerd, 
domjielde men hut iu de zee van Zuid-Afrika, 
welker wateren eene zeer sterke uitbijtende kracht 
hebben. Toen de proef volkomen geslaagd was, 
heeft men ze toegepast op schepen en daartoe de 
gom bereid door ze op te lossen in een soort 
olie. N a korten tijd is de vloeistof venlnmpt, 
en op het metalen oppervlak een zeer weerstand-
biedend beschermend smeersel gebleven. Het mid
del werd aangewend iu dc dokken van Chatham 
op schepen, die na tien jaren geen enkel spoor 
van verandering hébben vertoond. In Afrika komt 
do euphorbia gom zeer overvloedig voor Haar vol
komen onoplosbaarheid in water cn haar giftige aard 
maken er eeu uitmuntend Iteschermciid middel van 
tegen dc tnllooze insecten, die op bet land en in 
de zee leven. 

') Ouk iu de LuvRut cu iu Ncdurlanibicli-Iiuiii). (VERT.) 

Vervolg der Berichten en Mededeelingen. 
B I N N E N L A N D . 

's-Oravenhage. Door den Minister van Water
staat , Handel en Nijverheid is aan het gemeentebe
stuur van Nijmegen, tot wederopzeggciis toe, ver
gunning verleend voor den aanleg en het gebruik 
van een electrische telefoon verbind ing , uitsluitend 
ten behoeve der gemeentedienst aldaar. 

Amsterdam. In de laatste Raadszitting deelde 
de voorzitter mede, dat was ingekomen een conces
sie-aanvraag tot het aanleggen van een stoomtramlijn. 

Leiden. De algemeene tentoonstelling der Hol
landsche Maatschappij van Landbouw- is op de Ruïne 
geopend en blijft tol aanstaanden Zondag toegankelijk. 
Het geheel is smaakvol en dc hengsietistallen, naar 
Engelseh model ingericht, munten vooral uit. Men 
telt ongeveer 800 inzendingen 80 een bezoek kan 
ten zeerste wonlen aanbevolen. De opening had 
zonder buitengewone plechtigheid plaats door den 
heer 0 . .1. van der Oudermeiilen, voorzitter der 
Maatschappij en du door hem gehouden rede werd 
door den Burgemeester beantwoord. 

Du 30ste algemeene vergadering dier Maatschappij 
weid Dondurdag j l . iu de Stadsgehoorzaal door ge
noemden Voorzitter' geopend, waarna de Secretaris, 
de heer P. F. I. Waldeck het verslag ovur 't afge
loopen maatschappelijk jaar uitbracht. Hij bugon 
met de aangename mededeeling, dat, hoewel het 
nadeebg slot der rekening nog niet is verdwenen, 
't toch door spaarzaamheid belangrijk is ingekrom
pen cn ook daarom de Maatschappij bloeiender zou 
kunnen genoemd wonlen. T i - bejammeren bleef 't 
intusscheii, dat de linunciecle toestand dikwerf een 
l>eletsel moest zijn voor belangrijke uitgaven ten 
bate der zaak. 

Intusscheri neemt du belangstelling toe: het aan
tal afdeclingen bedraagt thans 80 met 1401 5 Inden, 
terwijl 51 belangstellenden als leden dur algemeene 
vergadering zijn toegetreden en met 1 Januari de 
afdeeling Knilingcn in leven zal treden. 

Na de goedkeuring der rekening en begrooting 
wenien de middelen besproken om den financieelen 
toestand duurzaam te verlieten-n, waarop Ireslotcn 
werd dit ondersoek aan de Qnanciöek commissie en 
den voorzitter der Leidsche afdeeling op Ie dragen. 
Verschillende oridei-werju-n werden lieliandcld en Scha
gen aangewezen als plaats van samenkomst voor de 
volgende algemeene vergadering. 

Advertentién. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
( V E K N I K U W I N G S F O N U S ) . 

Op Maandag deu 4*" October 1 8 8 0 , des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tut Exploitatie van Staatsspoorwegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n 0 . 44. 
Het leveren in twee perceelen van 

eiken wisselhouten, ten behoeve van 
den spoorweg Luik—Limburg. 

De besteding geschiedt hij enkele inschrijving, vol
gens art, 8 van het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 2 '2 , , e n September 1880 ter 
lezing aan bet CViitraalhiueaii bij de Moreelse Laan 
cn aan het bureau van den Sectie-Ingenieur te 
Luik en is op franco aanvraag op gemelde plaat-
san te bekomen. 

Inlichtingen wonlen gegeven door den Sectie-Inge
nieur voornoemd. 

Utrecht, deu 8 1 * " September 1880. 

T E K O O P . 
Oude Stoomketels, oud IJzer, enz. 

Aan bet Stoomtuig DE LIJNDEN nabij Halfweg 
zijn T E K O O P : 

4 Cilindervormige S T O O M K E T E L S , gemerkt 
af b, c en d, ieder van 0,10 Mr . lengte en 1,83 
Mr. middellijn, elk mei twee binnenvuurgangen 
van 0,70 Mr. middellijn. De ijzerdikte van de bui-
tenromp is 1 3 , van de vuurgangen 0 millimeters; 

benevens de navolgende hoeveelheden O U D 
IJ Z E R , enz. 
! • ongeveer 18100 kilogram best gietijzer. 

plaat- en gesmeed 
ijzer. 
nieuwe roostersta-
ven. 
oude roosterstaven, 
oud roodkoper (pij
pen). 
brons en geel koper, 
oud lood. 

Alles is te bezigtigen aan het voornoemde Stoom
tuig De Lijnden, alwaar inlichtingen bij den Op
zigter F . V A N E B K E L te verkrijgen zijn. 

Schriftelijke aanbiedingen van koopprijzen voor el-
ken Kete l , elke partij bovengenoemd of voor dit alles 
wonlen tot op den lOsn October 1880 afgewacht 
door de ondergeteekenden. 

H a a r l e m , 22 September 1880. 

Dijkgraaf cn Heemraden van den 
Haarlemmer meerpolder t 

J . W . M . 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 I J , Secretaris. 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Eigenaars van /.uilen- en Talelbazalt-nroeven 

in RUNPR0I88KN, 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeijen, Portland-Cement, 
KALK, BR01SSTEEK, VODIIVASTE STKKSES, ESZ. 

Sieuurehauen X.zydc 55, B o t t e r d a m . 
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 25 September 1880. 

Aanbesteding. 
Or, Woensdag 0 October, ' i middags 12 uur, zal 

door D I J K G R A A F en H O O G H E E M R A D E N van don 
Lekdijk-Bovendams, in liet Gebouw voor Kunsten 
('Tl \\"i't>'llsellil[i|ieil ti ' Utrecht, lichnilili'lls iiii.li'ro 
ii Iki'iuiiig worden tinnhcstcctl: 

Het leggen van een berm langs het 
binnentalud van den dijk tusschen 
den spoorwegdam bij Kuilenburg en 
het Klaphek over eene lengte van 
nagenoeg 10000 Meter. 

Ili't liestck nii't i l . ' lit 'ki 'iiiiiKcu is np tiancu aan
vrage ail ƒ . 1 . — verkiijslwmr hij ilen l.ithograaf 
U. U R O U W E R , Scnoutensteeg, tc Utrecht. 

Aaiivvijzinj: /at geseliieilen II|I Vrijdnp I Octolwr 
"in 11 tuil, Ir lii '^iinn'li aan liet Veeriinis te Vreeswijk. 

hi l i i l i l in^ i ' i i verkrijgbaar bij ileu Ingenieur E. G. 
U K M ' I N K . Kauieraar van deu Lekdijk-Hoveiidaius, 
t.' Schalkwijk. 

\ \ . .1. I I E I ' K S T E H S , Dijkgraaf. 
Mr. ï . A . .1. V A N ASCII VAN' WIJK, Secretaris. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A a n b e s t e d i n g 
(VERNIEUWINGSFONDS.) 

0 | i Maandag den /,»•>' October IN8II, .l"s na-
mktdags ten '2 ure, aan liet Ceiilmalliiireao der 
Ma;itM:ba|.|iij tul KvjilniUilie van Siaats.'.|Kiorwej:i'ii 
bij de Moreelse Laan te Ulrcetit, van: 

Bestelt n". 4 3 . 
Het leveren in negen perceelen van 

eikenhouten Dwarsliggers, ten be
hoeve van den spoorweg LUIK 
LIMBURG. 

De besteding geschiedt bij enkele ineenrijving, 
voloetis art. X vau bel Ileslek. 

Het Bestek ligt van den 20""" Se|deinl»'r ISSII ter 
lozing aan bel teiitiaullnn i-au bij de Miuveise l.aan 
en aan bet bureau van den Serlio-ltiizoiiieur le Luik 
en is op franco uuiivrunp o|i gemelde |ilaatseii le 
bekomen. 

Inlichtingen wonlen gegeven door den Scclie-lti-
genieur voornoemd. 

Utrecht, den 18*» Sciilcmhcr 1880. 

A A N B E S T Ë D i N G 7 
H e l i n i G E M E K S T K K der gemeente AHSHl.M zal 

o|i Dinsdag 28 September 1880 , 's namiddags I 
uur, iu bet openbaar, ton Getneciit>hni/e aanbe
steden : 

Het plaatsen van eene OPENBARE 
POMP met de daarbij behoorende 
Werkzaamheden aan Achter-Marien-
burg. 

Teekeningen ter inzage op bet Bureau Publieke 
Werken; bestekken tegen lii'talilig ter Secretarie ver
krijgbaar. 

H. & J. SUYVER. 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

de Hollands)he T u t u , 
Bikkerstraat 20 en 22. te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S van alle bekende typen 
en reparation aan liestuandc K E T E L S worden in 
den kortst mogelijken lijd geleverd en uitgevoerd. 

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 , CORRI-
D01IS, W A R A N D A ' S , enz, alsmede B E K L E E D 1 N O 
van M U I I E N . T E G E L S vuor B L O E M B A K K E N en 
P A N E E L W E R K sus. 

Uitsluitend Agentschap van Jlaw & ('". 
voor Nederland cn deszelfs Koloniën 

G V . J . oon, 
F i r m a A N T . D E W I L D , 

Sehecpmakershaven S". 02 en Juffarêtraat ÏV". 511. 

R O T T E R D A M . 

VA\ RIKTSCIIOTEi\& HOUWEN 
Wijnstraat Rotterdam. 

ROBEY. & C O M P ' S V E R T I C A L E STOOM
MACHINES mot uf zonder S T O O M K E T E L , 
steeds voorradig. 

Wij gai andeeren deze, als zijnde du liesle iu hunne 
soort, tegen couciirreerende prijzen. 
Geïllustreerde prijscourant wordt op aanvraag 

toegezonden. 

VEILING Woensdag 6 October i , _ „ „ 
GUNNING Woensdag 13 October j 1 8 8 0 

beide dagen des middags ten 12 ine, in hot Ven-
tltihuis der Notarissen in de Nobelstrant n". 5 , te 
's Gravenhage, van de HOUTKOOPERIJ ge-
niiiiuid Windlust bestaande in 2 H O U T Z A A G M O 
L E N S met A A N I I O O H I G I I E D E N , IIKEIIENIIL'I/.ING, 
S T A L L I N G , K O E T S H U I S , G R O O T E N T U I N , W E I 
L A N D eu A R B E I D E R S W O N I N G E N , 

alles gelegen onder de gemeente l e u r , tezamen 
groot 4 Hectaren, 20 Aren 28 Centiaren. 

Breeder omschreven bij Biljetten en advertentiën 
geplaatst in het Vaderland van den 28 Augustus II. 
n". 203 en iu het Dagblad van Zuitl-llolland en 
's-Gravenhage van den 20 en 30 Augustus II. n". 204. 

Nadert, inlbrmatien te bekomen ten kantore van 
de Notarissen E I K E N D A L & L l t i T E N B K I l U , inl iet 
Noordeinde n° . 38 te 's-Gravenhage. 

IIAARLEMMERMEERPOLDER. 
D I J K G R A A F i n H E E M R A D E N V A N D E N HAAR-

LEMMERMEERPOLDER zullen op Dinsdag den 
Achlcnlwinligstcn September 1X80 , des namiddags, 
ten een ure, ter Seci-etario van den polder in de 
Jaiisstraal te Haarlem , in bet o p n h n r en bij enkele 
Inschrijving aanbesteden: 

Het verdiepen van de Ringvaart des 
polders bij Halfweg en nabij het 
Nieuwe Meer. 

Bestekken en voorwaarden zijn op franco aan-
vnigr gratis verkrijgbaar Ier Secretarie des Polders, 
en liggen op de gebruikelijke plaatsen ter lezing. 

Ilih.'hliit, n zijn in v iknjj , n bij :l:'n Hool l | .zig-
lor te Haarlem, en bij de betrokken l'ulilempziglcrs. 

I I A . M I I U M , 1 3 September 1880. 

Dijkgraaf cn Heemraden voornoemd: 
.1. W. M . VAN" m P O L L . Dijkgraaf. 
.1. C. V A N H E B L O C Q U E R I J , Secretaris. 

Deze Machines zijn in activiteit te be
zichtigen op de T e n t o o n s t e l l i n g 

te Brusse l . 

1« pRfJg (limiilra ) dilli'l 2- pRIJS 
Tentoonstelling Parijs IP78 " « « " » 

Boulet Frcres, Lacro ix &, C", 
Machine-Fabrikanten 

28 >'ue des Ecluses St.-Martin 
r \ H I J M . 

Volledige inrichtingen van Fabrieken voor alle 
soorten van porcelein cu aardewerk. Meer dan 
'luizend dezer machines zijn zoowel iu Frankrijk 
als in het Buitenland in werking. 

Oe geïllustreerde Catalogus wordt op franco 
aanvrage franco toegezonden. 

NEDERLANDSCHE KUNST-ZANDSTEEN-FATOT 
tusschen Velsen en IJmuiden. 

G o . ( l ( r e K < i i i « t i>ij K o n i n k l i j k - b e e > l n l t v i m « l e n I O r S e p t e m b e r 1 S 7 7 . 

Hoofddépöt: te Amsterdam over het Paleis voor Volksvlijt, Falckstraat No. 49. 

Bekroond te Airnhem met niploma len Graad. 
o o ^ s S ï ï ^ 8 . ™ , , 8 0 0 0 8 ' < ; K L E ' « L A U W E , HAHDGItAlJWfi e n O K I J Z E K L E U H E X H O I I U E X O E MKÏSKLSTEKXKN roomette 
K C T V U I E H E X ^ n " ** * P U 0 F , W J 5 N ' S " * » » ™ » ™ versiering ,l„„r ons ^ZerilIWOBLTPAB-

Oroothandel in le qualiteit 1 ' O l t T L A X U - C E M E X T merk . S m * " van Ttarrim, G » A W m & C » . te Stettin; K N I O H T , B K V A N t Birasa'a enz. 

. . . . . [ » V l l o s c h bij den Heer SNIJDKIIS V A N ( ' .EFFEN. Ie ('o-oningen bij den Heer K . S W I T T E R S 
Inlichtingen ook te bekomen I • Deventer > > i H. II. B E L T M A N . , Nijmegen , . » J V A N M F E I 

j . Dordrecht > de Heeren G E M I S . E K . , Rotterdam » tic Heeren v. D.' B E R G 'te W I L L E B H A N D 
( >, Arnliem » » . T. VAN OER B A C H & C». n u a m n u w u . 

II. HOLSBOER, le Ainlieiii. 
IHÜH. U s e r c a . T l r d n i l l r v u o r W n t r r -

| I»N-I | |N< r v ut r u . 
I H Ï » . l l i H > E » t r o n i l i ' i ' « r l i r i d i n g v o o r W a -

l . r p i i . - e n H o c k i i i | . f | . | , , N | r i l „ i r n | C 1 1 . 

V I H U - I S : B A K U - en T H E H M O l l t T E I I S , alle soorten 
van K I J K E R S , B I I I E F B A L A N S E N , enz. enz. 

v V l « « ' i n < ' « > n ] > e ] > o t 
D E R 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 
VAN 

S A M l A I ' t . IE i m V I L S . FIIWKItlJK. 
Z I l . V K K K X . l l K I I . V I I i L E 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 PARUS. 
I.'.'k.'iutigeii cn prijscourant zijn te Ijevnigen bij 

J . J . S A N D , Wijnhaven 7 0 liotterdam, al waar ook 
verkiljglmnr: Versihillende soorten vun nmlkooua 
T E G E L S .1, TROTTOIRSTEENEN (genre 
Sarn'gucmines). 

GAS-ZUIVERING 
door het gebruik vnn ijzei-oïvde, geleverd door de 
G o . Purification and Chemical C. Limited Loudon. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
cn Oost-indiê 

W. Hoven on Zoon, Rotterdam, 
bij wien bijzonderheden en prjjsopguvcn verkrijg
baar Zljll. 

N e u c h ê 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 . 

EXPLOITATIE DER GROEVEN 
V A N 

VAL TRAVERS, 
geeft berigt dat door baar lot 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°. tc Amsterdam, 
tloor wie ook tot het leggen van V l o e r e n inlichtingen worden verstrekt en orders «oor geheel Nadar* 
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan do Fabriek, Heilweg N " . 3 , te Amsterdam. 

De Directeur W. P. WALSH. 

LOUIS GOFFIN & CIE. 
E Ü E DARTOI8 IO. 

L U I K . 
Eigenaats cn 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 . 

Voor Ingenieurs en Bonwknndigcn. 

Papier au FerroPriissiate, 
Ier veriiieiiigvuldiging van Teekeningen 

van oon < ; i l < | u i - . 
Prijs psr Rol van 10 Meter / 7.50. 

Bij J O H . G. S T E M L E R Cz., Boekh. , 

I» 
l » I O Z A I E K . 

A R K E T V L O E R E N 
en verglaasde geflg ureerdo Te 

gele, voor Maren en Decoratie. 
D E LINT&C». , Haringvliet 7 , Rotterdam. 

Amsterdam. 

' . ' Nog in den loop van dit jaar verschijnt de 
Tweede herziene druk r aa i 

BERGHUIS en DE GAVERE, 

practische Doorzichtkunde. 
Bestellingen worden van af beden aangenomen 

bij alle Boekhandelaren, alsmede bij de Uitgevers 
BORGE8IUS & ZOON te Siipiieineci'. 

Daar hebben we nu dat boek 
waarnaar wij jaren zochten. 

Wij hooren het zeggen aan den 
IJzergieter, Koperbewerker, Loodgieter, 
Tinnegieter, Zinkbewerker. Goud- en Zil
versmeden, Zoutzieder, Sodabereider, Zwa-
velbereider, Kalkberetder, Zeepzieder, 
Glasblazer, Porselein-, Aardewerk-enPot-
tebakkers, Bakkers, Schilders en Vergul
d e » , Pannen- en Steenfabrikanten, Ce
ment- en Gipsbereiders, Linnen- en Ka
toenspinners. Papierfabrikanten, Stijfsel-
bereiders, Suikerafflneerder, Wijnberei-
der, Bierbrouwer. Distillateur, Azijnberei-
der, Tabaksfabrikanten, Olie-, Hars-, Lak, 
Vernis- en Reukwerkbereider, Zijde- en 
Lakenfabrikanten, Looijer, Lijm-, Phos
phorus- en Luciferslabrikanten, Melk- en 
Vleeschbereiders, Blauwverwers, Stoffen-
drukker en Bleeker, Kaarsen-, Lampen-, 
Gasolie- en Petroleumbereiders, Verwar
ming- en Brandstoffenbereider8 enz. enz. 

Het buste en nieuwste werk over 

F A B I I 1 E k S i: I I E I k L' .\ I IE 
i n p l a a t s t '4 .75 v o o r s l e c h t s f 1.90 
Prof. Wagner, Chemische Technologie voor 

Nederland, bewerkt door S. P. III . IZINOA. 
Dit prachtige uitgebreide werk met afdecldingen, 

bevattende ciiva T O O zeer com prei gehukte blad-
zijd ••ti voor eiken atuliachtsiiiiiii, voor tjlkuu liihiikutit 
en roor elk wetenir,hflpfieujk meneeh van bet boogfte 
belang. Zijnde hierin uV bette en nieuwste roorvehrif-
ten op elk gebied met aJpbjU^wcbe opgere, leveren 
wij xoolang de voorraad strekt franco voor slechts 
f I.HO in plaate vau l l 7 5 

Aanvitigü met (HistwisMjl, wtuirop veimeld fabriek-
scheikunde, door « e b r . K . en M . C O H H I I , 
.Magazijn van Ooedkoope Hoeken te A m h t - m ofte 
m i j i i i e g e n . 

Door M A R T I N I ' S N I J U O K K , U- 's Gravenhage, 
is uitgegeven: 

De Noorder-Lekdijk-Bovendams en de 
doorsteking van den Zuider-Lekdijk 

bij Culemborg. 
1803—1813. 

Eene bijdrage tot de geschiedenis van den 
Nederlandschen Waterstaat, 

DOOR 
J. W. W E L C K E R , 

Ingenieur run 'tee IIWaterstaat. 
Hoy. So. ƒ 3 . 6 0 . 

•er Z I E D A A R -*ï 
prachtiger e n betrr kocht men 

nooit voor zoo'n bagatel, 
floe er n w voonleel mee, ze mij,, 

zoo uitverkocht. 
HET BOEK DEB ÜITIIMIIMiE.\, 

AIBACBTEN EN FABRIEKEN. 
De nieuwste ontdekkingen en vnn leringen op het 

gebied van liet practieche leven en in fabrieken, 
met ruim 1 O 0 O platen. In plaats JVSm voor 
slechts ƒ 5 , * J O , franco overal heen. 

Dit fraaie werk, tie viertle en laatste uiigave, 
het derde deel verscheen nog eei-st iK-gin 1880 , is 
versierd met ruim 1000 groote, prnehtige platen 
en kleinere eibeekUngen. i»eze :t kojoeeelegroot 80 . 
deelen, een prachtwerk waar iiieinatul buiten kan , 
die met den geest des tijds meê w i l , bieden wij 
thans lijdelijk voor tien spotprijs van slechts ƒ 5 , 0 0 
aan. Lien geringen piijs stelden wij daarom zoo, 
opdat iedereen in de gelegenheid kan zijn het zich 
te vei-sd tallen eu Omdat het een boek voor iedereen 
is , vindt men elk ambacht, elke wetenschap en elk 
vak van nijverheid en kennis op eene alleszins keu
rige en fraaie wijze opgenomen et: verklaard. Wij 
behoeven slechts eenige er vnn op te noemen om 
te doen zien, dat het voor ieder zijn volle gading 
bevat. 

De Boekdrukkunst in haar geheelen omvang. 
Bouwkunst en Bouwstijlen aller volken. Woonhui
zen met uit- en Inwendige versierselen. Wegen, 
sporen, straten, enz. enz. De Landbouw in zijn 
geheelen omvang. Veld- en Tuinbouw. Ooft en 
Bloemen. Veeteelt. Houtteelt. Het water en zijne 
schatten. Jacht cn Visschetij. Mijnwezen. Grond
lagen. Grondboringen. Ertsen, enz. De Windmo
len en Schroefooot. De Hefboom en het Katrol . 
Zwaartekracht en Slinger. Stweoskoop. Teleskoo^ 
Mikroskoop. Bewerking van Hout en Gesteente. 
Metriek stelsel. Barometer eu Manometer. Pom-
pen en Machines. Galvnnisine. Telegniaf. Kompas. 
Storm. Geluid en honderden andere Vakken, Kon-
eten en Wetenschap]M'n, enz. 

Alles naar de nieuwste bronnen voor iedereen be
vattelijk bewerkt, is dit kostbare werk opgeluisterd 
met ruim 1000 keurige platen, extra geschikt ter 
versiering van Bibliotheek of Hoekenkast, ter ver
meerdering van Kennis en Wetenschap. Natuurlijk 
kunnen wij dit magmliuuc prachtwerk slechts tijde
lijk voor dien spotprijs van / 5 00 aanbieden. Haast 
U ! Ieder zal zich nu tlat zoo algemeen lieroemde 
Boek der Uitvindingen voor zulk een bagatel (/5.G0) 
willen aanschall'en. Zoodra er een getal exemplaren 
van verkocht zijn, woidt de prijs, evenals vroeger, 
ƒ 1 3 . 0 0 . Wie zich iets moois, wie een werk voor 
zijn geheel leven wil koopen, zende dus s |»edig een 
Postwissel ii / 5 . 6 0 , waarop staat: «Hoek der Uit
vindingen", aim U K H I I N . K. 4k S I . l ' O H K I V , 
Magazijn van Goedkoope Boeken te Arnhem of te 
Nijmegen. De toezending geschiedt franco door bet 
geheele Land. 

Gedrukt by G . W . van der Wiel & C ü . to Arnhem. 

Vyftiende Jaargang. JN\ 40. 1 

: - i ; r H J ' i ( l M M Zaterdag 2 October 1880. 

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 . 
Het Weekblad verschijnt des Zaterdags. 

Het aboDTiemeiit bedrnnjtt voor het binnenland ƒ l.flE» per 3 maanden of 
wel bij vooruitbetaling zet </*/den jier jaar. 
'nttbestelling 15 oent. 

Afeoiidrrlijki! by voor-

Alle stokken en advertent iën te adresseeren aan 

de Administratie ;te Arnhem. 

Advertentiën uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Advertentiën van 1 - 5 regelt ƒ 1 . — , daarboven 20 cent voor eiken rege 
plaatsruimte cn 10 rent voor ccn bewijsnummer. Advertentiën Voor bet bui-
tmhii.i 88 cent per regeL 

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 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 *inta Alpremeene Vergadering werd Donderdag, 
den laatsten dag tier maand September, in het lokaal 
»de Vereeniging" te 's-Gravenhage gehouden en door 
een honderdtal leden liezocht. Bij het binnenkomen 
der zaal werd het oog aangenaam getrokken door 
tal van teekeningen, langs tie wanden en op tafels 
tentoongesteld, terwijl eenige modellen en monstei-s 
van verschillende materialen medewerkten om de zui l 
in overeenstemming met het tiocl der samenkomst tc 
brengen. Op deze tentoonstelling prijkten: 

ontwerpen vnn uitgevoerde en niet-uitgevoerde 
werken, ais: kerken, villa's, grafmonumenten, WOOO-
en winkelhuizen, bonevens eenige pothogmphieen, 
ingezonden door den heer II. J. van den Brink ; 

het ontwerp voor bet rechtsgebouw te Tiel (in 
aanbouw) en voor eene gevangenis van 200 cellen 
van den heer J . F. Metzelaar; 

de ontwerpen van de koninklijke stallen te's-Gra
venhage. de Sophia-stichting te Scheveningen, een 
woonhuis aan do Kortcnaarskade cn eenige photo-
graphieen van den lieer II. P . Vogel; 

van den heer J . II. Muller het ontwerp vooreen 
gebouw voor het Instituut van Ingenieurs, plans vnn 
in aanbouw zijnde woonhuizen , platen tier jongste 
uitgaaf van het prachtwerk i L e nou vei O p e n dc 
Par i s" , modellen van muurtegels, pennen ens. uit do 
fabriek van tien heer Verhulst te Harlingeu, prach
tige gegoten zinken cantlelabres, vuurstanilaarils eu 
een catheder voor de zaal van dc Loge tier vrijmet
selaren, allen vervaardigd in de gunstig bekende 
fabriek van den heer Schütz te Zeist; 

van den heer II. Weeetra Jr. tie teekeningen van 
het in aanbouw zijnde [lanoramagebouw aan tien 
Bezuiden houlschen weg te 's-Gravenhage en monsters 
van groote baksteeuen van Hollandschen en Duitschen 
oorsprong; 

een ontwerp voor een kweekschool voor de zee
vaart en eenige platen van den dom tc Keulen van 
den heer I. II. Looisen; 

van den heer B. Roinders verschillende onl werpen 
van uitgcvocitic gemeentewerken te 's-Gravenhage 
en het plan voor een raadhuis; 

dc bekroonde ontwerpen eener kamerbetimmering 
en van een ijzeren alsluitbek, ingezonden door tie 
Afdeeling 's-Hage der Maatschappij; 

het model iu hout voor een inuziektetu[iel, tie 
schetsteekening vnn eene roncertiaeJ, ontworpen door 
wijlen den architect Oudshoorn, een houten model 
voor eene concertzaal en eenige teekeningen van 
acoustische werktuigen, allen van den heer I.. J . 
Lefèbre; 

bouwkundige werken van de heeren 0 . C. van 
Soldt en II. J . Mondt en het ontwerp voor orliei-
derswoningen, gesticht aan den Zuidoostbuitensingel 
te 's-Hage, vnn den heer C de Groot; 

modellen vnu schoolbanken, deuren, lijsten cn 
meerdere voorwerpen van machinaal vervaardigd 
timmerwerk uit tie fabriek van den heer F . II. van 
Malsen en schoone behangselpapieren van den beer 
J. H . Jacobs. 

Tc ruim halfelf uren werd de vergadering dooi
den Voorzitter, den heer C. Muijsken, geopend met 
een woord vnn welkom aan de leden, die door 
hunne opkomst een bewijs van belangstelling gege
ven hadden. Het lag in den aard tier zaak dat et-
weinig mededeelingen konden gedaan worden over 
de lotgevallen der Maatschappij sedert dc in Mei j l . 
gehouden algemeene vergadering. 

De werkzaamheden van bet Bestuur zijn geregeld 
voortgezet en eerstdaags zal het pogramma der prijs
vragen worden uitgeschreven. Met genoegen wenl 
erop geweten, dat totheden slechts een j>aar letten 
voor het lidmaatschap bedankt hebben cn met ver
trouwen gaat men de toekomst tegemoet, waarin dc 
Maatschappij beheerd zal worden naar de onlangs 
vastgestelde wet, die meer in overeenstemming ge
bracht is met de veranderde behoeften cn zienswijzen. 
De Voorzitter deelde made, dat de heeren Leliman 
en Van Beek in het buitenland vertoeven, waardoor 
hunne plaatsen aan de bestuurstafel onbezet zijn. 

De Voorzitter stelde de keuze van Bestuurders 
aan de onle en achtte het ditmaal eene zaak vnn 
groot belang, daar het Bestuur geroepen wordt tie 
nieuwe wet uit te voeren, die op eene andere leest 
geschoeid U . Spreker deelde mede, dat het Bestuur 
gemeend heeft de wijze van stemming te moeten vol
gen, zooals zij totheden plaats vond en hoewel op 
de candidatetilijst volgens art. 20 der wet alleen die 
personen mogen loorkoraen, waarop minstens 15 
stemmen zijn uitgebracht, waren Bestuurders van 
oordeel, dat het tie voorkeur veidicnde den geheelen 
uitslag der voorafgnande stemming mede te deelen. 

Volgens het stembiljet kwamen voor caudidaat-
besttuinier in aanmerking: 

Te Amsterdam: 
J . H . Leliman met 80 stemmen. 
C. Muijsken » 7 3 » 

J . It. de K m ) ! ! W stemmen. 
G . B. Salm » 43 o 
P. J . H . Cuvpers » 37 ï 
A . L . van Gendt » 27 •> 
N . Redeker Bisdom > 27 » 
T. Sanders » 27 
I. Gosschalk » 20 • 
Jb. Ülie Jbn. » 85 i 
A . J . C. J . S. Bcigsma » 22 i 
Daniël J . Sanches • 18 » 
P. F . Laarman u 15 J 
J. K.tlll o 13 » 
A . J . van lïcek I 10 o 
Y. Bij voets » 8 B 

J . Dirks l 7 o 
J . G. vnn Niftrik P 7 « 
B. tie Greef Jr. o 7 » 
A . N . Godefroy » 0 B 

liuitcn Amsterdam: 
J , F. Metzelaar (Den Haag) inet 40 stemmen. 
J . W . Schaap (Leiden) • 48 >» 
A . W . van Dam (Rotterdam) • 37 o 
II. I». Vogel (Den Haag) » 32 i 
T. Romein (Leeuwarden) » 28 • 
E. Gugel (Delft) » 21 
W . C. van Goor (Rottenlam) » 10 » 
F . W . van Gendt JGz. (Arnhem) • 18 l 
C. Venncijs (Utrecht) » 18 •> 
F. J . Nieuwenhuis (Utrecht) l 11 
H . Linse (Utrecht) » 7 i 
J. A . van der Kloes (Dordrecht) » 5 o 
H . J . van den Brink (Den Haag) » 4 • 
W . 0. Metzelaar (Deventer) • 4 » 
J. G. J . van Roosmalen (Zwolle) » 4 » 
J . H . J. van Lanteren (Utrecht) o 3 » 

De Voorzitter deelde mede, dat het Bestuur zich 
vooraf vei-zekenl heeft of de candidatinir werd aan
genomen ; daarvoor werd bedankt tloor de heeren 

G . B. Salm , te Amsterdam. 
A . L . van Gendt, > » 
Jb. Olie Jbz . , » » 
Daniel J . Sanches, » > 
A . J . van Beek, i » 
B. de Greef J z . , » » 
A . N . Godefroy, » » 
A . W . van Dam, » Rottenlam. 
F . W . van Gendt JGz . , ' t Arnhem. 
C. Vermeijs, » Utrecht. 
II. .1. van tien Brink , » 's-Hage. 

De heer A . J . C. J . S. Bergsma gaf zijn vei langen 
te kennen om bij de benoeming van Bestuurden 
buiten aanmerking te blijven. De Voorzitter drukte 
zijn leedwezen daarover uit en was naar onze inecning 
de tolk van de Vergadering, die bet genomen Insluit 
moest eerbiedigen. 

Nadat er in herinnering gebracht was tlat tie leden 
der afdeeling, die geen lid der Maatschappij zijn, 
aan de stemming niet kunnen deelnemen, wenlen de 
heeren Bergsma, Vogel en F . W . van Gendt IGsn. 
uitgenoodigd liet stembureau te vormen cn werd, 
dadelijk na het ophalen der biljetten, eene kleine 
pauze ingesteld. 

Bij de heropening der vergadering wenl kennis 
gegeven, dat aan de stemming was deelgenomen 
door 86 leden, voorts dat zich onder de biljetten 
èen in blanco bevond en op een ander de namen 
voor elf beetuurden waren ingevuld, zoodnt er 84 
geldende stemmen zijn uitgebracht en de volstrekte 
meerderheid 43 bedraagt. 

De stemming had tot uitslag, dat in het nieuwe 
Bestuur b.-noeind werden de heeren: 
C. Muijsken te Amsterdam met 83 stemmen. 
I I . P. Vogel » V H a g e P 7 9 P 
J. R. de KruijlT • Amsterdam P 73 
I'. J. II. Cuypers P » » 60 » 
E. Gugel p Deia P 56 i 
N . Redeker Bisdom » Amsterdam » 52 P 
I. W . Schaap » Leiden P 51 > 
T. Sanders t Amsterdam • 46 ••• 
J. F . Metzelaar p 's-Hage •• 43 P 

Op uitnoodiging van den Voorzitter verklaarden de 
heeren Vogel, Dc KruijiT, Redeker Bisdom, Schaap, 
Sanders en Metzelaar zich bereid de betrekking van 
Bestuurder te aanvaarden, waarna de Voorzitter eene 
gelijkluidende verklaring aflegde. Aan deu lieer Gugel 
tal de uitslag der benoeming wonlen medegedeeld 
cn evenzoo aan den heer Cnjpen, die de vergadering 
verlaten hnd. 

Volgons art. 21 was alsnu de benoeming vaneen 
Voorzitter aan de orde, waartoe de Voorzitter de 
vergadering verzocht tot stemming over te gaan. De 
heer De Kruyff deed de vraag of het stemmen wei 
noodig was, nu bij de keuze van Bestuunlcrs geble-
ben was, dat tien heer Muijsken, de Voorzitter van 
deze vergadering, met algemeene stemmen eene plaats 
in het nieuwe Bestuur was waaniig gekeurd. Spreker 
was vnn meening, dat den tegen woo rdigon Voorzitter 
tlie betrekking ook in het nieuwe Bestuur zou woiden 
opgedragen en vond uit then hoofde stemming on-
noodig. De leden gaven tloor langdurige toejuichingen 
hunne ingenomenheid met het gesprokene te kennen, 
waarop de heer Muijsken zich de kuuzo tot Voorzitter 

liet welgevallen en daarbij een woord van dank bracht 
voor het geschonken liewijs van vertrouwen. 

Zonder hoofdelijke stemming wenl op voorstel van 
het Hestuur besloten, tint de eerste periodieke aft re

e l i n g van Bestuurders zou plonis viutlen iu Mei 1 «8-2 
(Zie artikel 17 der wet). 

De Voorzitter deed namens Bestuurders het voor
stel om den heer J . II. Leliman tot eerelid der 
Maatschappij te benoemen. Hebben enkele personen 
zich jegens de Muatsdiapièj verdienstelijk gemaakt, 
dan moet de architect Leliman in de eerste plaats 
daaronder genoemd wonlen; het staat, allen leden 
levendig voor den geest* wat hij voorde Maatschap
pij gedaan heeft in tie lange reeks van jaren, dat 
hij als liestuiirder, secretaris en voorzitter voor hare 

belangen optrad en steeds bereid was daarvoor zijn 
liesteu tijd op te offeren. A l verschillen de inzichten 
der jongere leden omtrent het optreden eu den werk
kring tier Maatschappij met die van den heer Le
l iman, tengevolge waarvan eene veranderde wet werd 
aangenomen, wonlen daanloor dc verdiensten van 
dien ijveriyen man niet aangetast ol' verminderd en 
met een dankbaar gevoel zal steeds door alle leden 
herdacht worden, wat Leliman VOOT de Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst gedaan heeft. Onder 
krachtige en langdurige toejuichingen werd het voor
stel aangenomen en liesloten den heer Leliman, die 
in het buitenland vertoeft, vnn de benoeming tot 
eerelid per telegram kennis te geven. 

Op voorstel van den Voorzitter sprak de Vergade
ring als hare meeniug u i t , dat het tegenwoordige 
gebouw in de Wijde Kapelsteeg le Amsterdam niet 
ui overeenstemming is met de waardigheid tier Maat
schappij, en werd het Bestuur gemachtigd naar een 
betere Iocaliteit om te zien en voorstellen omtrent 
de flnuncieelc regeling der zaak te doen. 

De Voorzitter bedankte de Afdeeling 's-Hage voor 
tic aangename ontvangst en uitte tien wensch, dat 
zij onder tie nieuwe wet zich meer en meer zou 
ontwikkelen en bloeien, welke toespraak door den 
heer H. I'. Vogel , President dier Afdeeling, beant
woord werd. Spreker herinnerde, dat ook in 187Ü 
de vergadering in de residentie gehouden wenl en 
vertrouwde, dat tie leden het getuigenis zouden afleg
gen , dat sedert dien tijd in de hofstad op het gebied 
van kunst veel gedaan was; hij wenschte dat inen 
dien vooruitgang steeds zou kunnen waarnemen en 
hoopte voor de eer van Den Haag, dat tlezc plaats 
evenals nu voortdurend mocht genoemd worden als 
een vau het tweetal Netlerlanilschc steden, waar 
kunstsin aangekweekt en op het gebied der bouw
kunst veel totstand gebracht wordt. 

Dc heer .1. F. Metzelaar bracht holde aan alle 
deden, die in het Bestuur zitting gehad en krachtig 
medegewerkt hebben om den bloei tier Maatschappij 
te bevorderen, waarop tic heer Zemel het woord 
verkreeg om een stuk voor te lezen, waarvan de 
inhoud zoo niet voor allen , tlau toch voor het mee-
rendeel onbekend bleef, om reden spreker zich niet 
verstaanbaar uitdrukte. Uit enkele opgevangen klan
ken vermoedt men, dat in tlit stuk sprake was van 
opleiding van bouwkunstenaars en inrichting der 
Bouwkundige Bijdragen. De Voorzitter bedankte 
den heer Zemel voor de mededeeling en ontving het 
bedoelde stuk, zoodat wellicht tc gelegener tijd met 
zijn inhoud kennis gemaakt kan wonlen. 

Ten verzoeke van den heer P. J . Huibers wenl 
de uitslag der stemming voor tie leden van het 
Bestuur aangevuld met tie opgave van het aantal 
stemmen, die de niet tot bestuurders gekozen can-
didaten verkregen hadden, 

A . J . C. J . S. Bergsma 
J. H . Leliman 
I. Gosschalk 
J . G . van Niftrik 
J . Kalfl 
P . F . Laarman 
J. Dirits 
G . B. Salm 
A . L . van Gendt 
Y . Bij voets 
W . C. van Goor 
F . J . Nieuwenhuis 
T i Romein 
J . A . van tier Kloes 
W . C. Metzelaar 
H . Linse 
J. G . J . van Roosmalen 
J . II. J . van Lanteren 
C. Vermeijs 
De Voorzitter gaf in overweging de vragen, tlie 

op dc agenda vermeld staan, niet te behandelen, 
daar er geen tijd beschikbaar is , als de voorgeno-
men tocht naar hot kasteel Oud- Wassenaar zal door
gaan , waarvoor zich 05 leden hebben aangemeld. 
In dien geest wenl besloten, waarna tie President de 
aandacht der leden vestigt op de omstandigheid, dat dc 
Afdeeliuir 's-Gravenhage zeven der acht gestelde vragen 
beantwoord heeft en dat tlezc opgenomen zijn in liet 
gedrukte verslag, dat zooeven uitgekomen is. Aan 
het verzoek om de antwoorden, die men had willen 
voordragen, op de bestuurstafel te deponeeron, wordt 
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door vele leden en vertegenwoordigers van Afdeeliu-
gen voldaan. 

Nadut 'le heer Vogel den Voorzitter bedankt had 
voor de gotde leiding der vergadering, weiden enkele 
inedealeeliiiKen gedaan omtrent den rit naar het kas
teel Oud-Wassenaar cn den maaltijd aan het Groot 
Stedelijk Badhuis te Scheveningen , en wenl tie bij
eenkomst gesloten. 

Na afloop der vergat lering wenl door vele leden 
gebruik gemaakt van de gelegenheid om eenige ver-
verschingen te gebruiken, waarna de tocht naar het 
kasteel Oud-Wn>senaer werd ondernomen. In een 
tiental rijtuigen namen 95 leden plaats en onder ge-
zelligen kout werd tic rit door het schoone Bosch 
sjioeilig volbracht; tie bezichtiging van het fraaie 
kasteel met hijlionrende stallen gaf veel genoegen en 
tie Voorzitter tier Maatschappij, naar wiens ontwerjien 
de bouw weid uitgeroeid, heeft zich daardoor een 
welverdienden naam gemaakt. 

Het grootste deel der leden ging van Otitl-Was-
scnaer naar het groot stedelijk Badhuis te Scheveningen 
en legen liallzes uren waren omstreeks tachtig aan 
den feestdisc.h aangezeten. Het ontbrak ook daar 
niet ann een gezelligen toon en allen keerden in den 
laten avond , wel voldaan over deu recht aangenamen 
tlag, naar huis. 

De vragen, tloor de Afdeeüng 's-Gravenhage lie-
autwoord en in bet gedrukte jaarverslag opgenomen, 
zullen voor zoover tie ruimte bet tocbiat, in dit 
weekblad worden opgenomen, waardoor naar onze 
meening wordt medegewerkt om den inhoud in ruimer 
kring te verspreiden. Voor ditmaal moeten wij ons 
tot een tweetal bepalen. 

Is de baksteen- (terra-cotta-industrie in Ne
derland , in vergelijking met het buitenland, op 
de hoogte van haren tijd, en wat kan tot ver
betering gedaan «orden 1 . 

Levert het gebruik xan in den laatsten tijd 
ingevoerde Duitsche baksteen voordeel op? 

Ter beantwoonling van bovenstaande vragen heeft 
dc Commissie de eer het volgende als hare meening 
te rapporteeren: 

De producten die dc terra-cotta-industrie ons 
geeft, kan men hoofdzakelijk beschouwen als holle 
metselsteenen en als versieringsmateriaal. 

De holle metselsteenen, die van terra-eotta of goede 
|» t tebakkersaarde vervaardigd worden, zijn vrij hard 
en zeer doelmatig voor het beletten van de voort
planting van het geluid en het opzuigen van vocht. 

Voor de fabrikage van dit materiaal bestaat, voor 
zooverre ons bekend is , slechts ééne fabriek in ons 
land, zijnde die van de heeren Cremer en Comp. 
te Bolsward. 

Genoemde fabrikanten vervaaidigen deze steenen 
in 3 soorten en wel met é é n , twee of drie kanalen. 

De afmeting dezer steenen is voor de 
éYngaats 0.11 bij 0.09 bij 0.31 M . 

voor dc 2 gaats 0.13 bij 0 09 bij 0.31 M . en 
» de 3 p 0.21 bij 0.09 bij 0.31 • 

Dat de lucht in de doorgaande openingen, tic 
voortplanting van het gelui»! — tic afwisseling der 
temperatuur binnen de huizen — en het opzuigen 
van het vocht, beter belet dan alle andere metsel
steenen, znl wel geen betoog behoeven, zoodat ze 
dan ook voor de binnenmuren, spouwmuren, broei
kasten, tuinmuren enz. alle aanbeveling verdienen. 

Ook wat deu prijs lietreft kunnen zij den toets 
niet roodc Waalsteeneii wel doorstaan, daar de M 1 

gemetseldcn muur van driegaats holle steenen, zijn
de 32 stuks, ƒ 2 . 5 5 kost en die van roode Waal -
steenen ter zwaarte van 1 steen ƒ 2.75 zal bedragen, 
terwijl dit bij de twee- en ééngaats steenen na
tuurlijk in verhouding hooger is. 

Dc meeniere hardheid der holle steenen dan die 
der Waalstcenen is zeer in het voordeel van eerst-
genoemdeu. 

Een vergelijk van dc te Bolsward gefabriceerde 
holle steeneu, met «lie iu het buitenland vervaardigd , 
leidde ons tot de overtuiging dat, hoewel de tpiali
teit tier eerstgenoemden niet minder was dan die uit 
het buitenland, de bewerking hier te lande minder 
net en met minder zorg schijnt te geschieden dan 
daar, hetgeen wij meenen te mogen wijten aan »!e 
geringe zorg van den fabrikant of van hem, die 
•net het stoken tier ovens belast i s , bij het bakken 
der steenen, zooals blijkt uit de vele krom getrok-
kene en daardoor onbruikbare soorten, tlat voorzeker 
bij meerdere zorg en gelijkmatige hitte van tien 
oven konde worden voorkomen. 

Misschien zoude meerdere concurrentie op »!it ge
bied niet slecht werken en den fabrikant aans|>oren 
al het mogelijke te doen om zijn fabrikaat tien voor
rang te doen geven en in ieder geval te kunnen 
concurreeron met het buitenland. 

De terra-cotta-fabiiek te Bordeaux , tlie alle holle 
steenen leverde voor den bouw van bet Hole! tier 
Nederlanden tloor Zijne Koninklijke Hoogheid Prins 
Hendrik te Port-Saïd gesticht, welk geboUW hooftl-
zakclijk van tlezc steen is opgetrokken, heeft het 
bewijs g i l e w d | dat njj haar belang begrijpt, door 
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steenen te leveren die volgens ooggetuige van een 
der ondergetei'kenden, allen even keurig vlak en 
kantig waren afgewerkt en waarvan de re* kanalen 
in het kleinste formaat steenen, groot 0.21 hij 0.10 
bij 0.07 M . glad eu vierkant waren bewerkt, dat 
bij de hier te lande gebakkenen dikwijls veel te 
wciischen overlaat. 

De gladde en daarbij groote oppervlakte, die zoo
wel de holle steenen hier te lande, als die in het 
buitenland vervaardigd, aankleven, blijft immer een 
beletsol voor goede verbinding van bet pleisterwerk, 
nok omdat men do ir die grootere oppervlakte min
der voegen verkrijgt dun bij Wiudsteen het geval is. 

Wat de gladheid van het oppervlak betreft, hier
in is voorzeker gemakkelijk verbetering aan le bren
gen, door die meer ruw of roet groeven te bewerken. 

Over het versieringsmateriaal van terra-cotta in 
Nederland vervaardigd, valt roer veel op te merken. 

Wie onzer is niet in de gelegenheid geweest de 
prachtige vourwer|>en van terra-cotta in het buiten
land — en inzonderheid in Italië verviiardigd, alhier 
tc bewonderen.' De keurigste beeldjes, ornementen, 
enz. enz. wotden van daar, hier te lande geïmporteerd, 
die in vorm, gelijkheid vau kleur, lijtie s|>ecie, in 
één woord in sierlijkheid, elkander den voorrang 
l « t wist en. 

E n dit alles schijnen onze terra-cotta-fabrikanten 
lijdelijk aan tc zien, zonder te trachten iu hun fa
brikaat die verbetering aan te brengen, waardoor de 
concurrentie van het buitenland liet hoofd kan Worden 
geboden. 

De terra-cotta hiertelande vervaardigd en als ver
sieringsmateriaal gebezigd is ruw, meestal krom 
getrokken of gescheurd, zonder eenheid van kleur, 
bedt niet die fijne bewerking, welke men aau die 
voorwerpen uit het buitenland terecht opmerkt, iu 
één WOOrd is , zooals ze thans wordt vervaardigd, 
niet voor versieringsmateriaal in onze gevels van ge
bouwen aan tc raden. 

Ook hierin zoude verbetering te brengen zi jn, 
indien de fabrikanten zich er meer op gingen toe
leggen bij het bakken eene geregelde hitte, — m a a r 
bovenal eeue gelijkmatige afkoeling van den oven in-
echt te nemen, hetgeen iu het buitenland met meer 
zorg geschiedt. 

Hierdoor zoude het kromtrekken , het scheuren , 
het bonte der kleinen en de ruwheid der voorwerpen 
kunnen wonlen voorkomen en door er aldus meerdere 
zorg aan te wijden, kunnen wonlen geconcurreerd 
met het buitenland, zoowel in fijne tpialiteit, ge
lijkheid van kleur als prijs. 

Het is echter het gevoelen en de wenscb der 
Commissie, dat voor vernet ingsmatet iaal in onze gevels 
nimmer de terra-cotta de gehouwen steen zal ver
dringen , omdat zc in het algemeen alle surrogaten, 
die gewoonlijk met eene verf of silicaat laag moeten 
wonlen gedekt, om daanloor nog eenige eenheid in 
kleur te verkrijgen, niet weiischelijk achten, maar 
dit materiaal als meer geschikt voor binnenshuis, 
waai- bet niet aan de lucht, vocht en vorst is bloot
gesteld , hare eigenaardige waarde als kunstproduct 
te doen behouden. 

Dat hot gebruik van — in den laatsten tijd — 
ingevoelde Duitsche baksteen voonleel oplevert, 
kan niet worden tegengesproken. Het lijdt toch geen 
twijfel dat men tloor de groote afmeting der steenen, 
steviger muren verkrijgt, terwijl het uit een econo
misch oogpunt beecnouwd, zeer zeker is, dat men 
per M 5 , ongeveer ' / B gedeelte minder metselspecie 
noodig heeft, dan bij de gewone Waal- ofllijnstee-
nen bet geval i s , en tie werkman ongetwijfeld vlug
ger een kubiek meter van deze groote steenen, die 
bij eene afmeting van 0.26 bij 0.12 M . eu eene 
dikte van 0.005 M . , 400 stuks bevat, zal vermet-
selen, dan een kubiek meter Waalsteeueu, zijnde 
720 stuks. 

Iteeds ten vorigeu jare hadden twee der under-
geteekenden de eer deel uit te maken eener door U 
benoemde Commissie, bevattende ongeveer dezelfde 
vraag als de vorenstaande, en zij deelden reeds toen 
als ieMtlia.it van hun gedaan onderzoek mede, dat 
deze steenen, waarvan de beste •oorten p i m. ƒ 2 5 
en de mindere soorten (ongeveer overeenkomende met 
onze miskleurige hardgrauwe Waalsteen) ƒ 1 9 ban
co Holland kosten, iu sommige gevallen zeer zijn 
aan te bevelen , vooral bij restauratie van oude bouw
werken, waaraan dikwijls de soogenaamde reusen-

moppen zijn gebezigd, en voor belangrijke groote 
gebouwen, waarbij tlie vorm als het ware bij de 
groote massa behoort, mits men erop bedacht zij, 
alsdan nimmer fijn gesneden voegen, maar een goed 
volgesette platte voeg te nemen. 

Om de hierboven aangehaalde redenen meenen wij 
dus het gebruik van die steenen te mogen aanraden 
voor die bouwwerken hiervoren vermeld, omdat er 
alsdan werkelijk in vele opzichten voonleel in gelegen is. 

Wij eindigen met den wensch, tlat de Nederland
sche steeufabrikanten mogen besluiten ook die groot-
formaatsoorten te vervaardigen cn verkrijgbaar te 
stellen, hetgeen zeer zeker grooten bijval zoude vin
den (ofschoon de Duitsche steen in vele gevallen 
voordooien aanbiedt), omdat tic gelijkheid van klem 
nimmer met het Nederlandsche fabrikaat zul kunnen 
wedijveren. 

H . W E S S T I U J U . 
J . H . H D L L E B . 
D . V A N i'i.it T A S L Z S . 

's-Gravenhage, Maart 1880. 

De ondergeteokeiiden, door het Hestuur tier Afdeeling 
's-Gravenhage van tie Maut-chuppij ter bevordering 
tier Houwkunst benoemd tot leden van de Commissie 
ter beantwoording vau de vraag: 

atloe kunnen opgaande muren het best tegen 
opstijgend vocht beveiligd worden f" 

Als antwoord hierop beeft de Commissie tie eer 
het volgende op tc geven. 

De fundamenten der muren aan te leggen en op 
te werken tot ongeveer 0.30 meter beneden den 
baganen grond, daarop te metselen het trasraam of 
vocht keurende gedeelte van den muur tot ongeveer 
0.10 meter boven den beganen grond van beste 
klinkers in sterke tras (zes dealen schelpkalk met 
vier deelen versche hilandsche gemalen tras); op deze 

hoogte te leggen een strook lood 0 . 0 2 meter breeder 
dan de dikte van den muur, daarop te metselen 
0 . 3 0 meter boog klinkers in Portia ml-cement van 
een bekend goed merk (écu deel Portland-cement 
cn één deel rivier/and). 

De Commissie heeft gemeend, bet lood als een 
dubbelen waarborg tc moeten aanbevelen , daar er 
immers tot het maken van een goed vochtwerend 
trasraam veel van tien werkman, tic materialen eu 
anderszins at hangt, en het in Portland-cement ge
werkte gedeelte boven het lood aanbevelend is, om
dat metselwerk, hetwelk niet sterke tras specie is 
gemetseld en aan de buitenlucht is blootgesteld, 
geen gcnocgznmcu waarborg geeft, het opstijgend 
vocht te blijven koeren, tiaar de lucht de tras ver
teert cn alzoo krachteloos en werkend maakt. 

Men ziet immers geen gangmuur, hoe ook afge
werkt, of het in tras gewerkte vochtkecrend gedeelte 
feeekant voortdurend door asJpeteren en schilferen. 

De Commissie durft daarbij de verzekering ge
ven , dut als de muren op dc voorgeschrevene wijze 
worden bewerkt, zij Dimmer eenigen binder van op
stijgend vocht zullen hebben. 

De ondervinding heeft hun geleerd, dat oude mu
ren, tlie van het opstijgend vocht doortrokken waren 
cn van voorschreven trasramen en strooken lood wureu 
voorzien , na verloop vnn eenigen tijd geheel d r u ^ 
zijn geworden en het tot nogtoe geheel zijn gebleven. 

De Commissie beveelt ook het lood boven strooken 
glas aan, omdat door de vele natiën en het lichtelijk 
breken van het glas, het opstijgend vocht niet blijlt 
gekecnl; bet is hun bij onderv int l ing gebleken, dat 
bij bet afbreken van muren ontdekt wenl . tlat het 
daar tusschen gewerkte glas TOOT een groot gedeelte 
vergruisd was en de muren vochtig waren. 

De Commissie vermeent met bet bovenstaande 
aan do vraag tloor het Hoofdbestuur gesteld, waar. 
toe zij waren benoemd, te hebben beantwoord, ver
trouwende tint tie Maatschappij tot Bevordering der 
Houwkunst zich daarmede wel zal kunnen veieun'igen. 

Met tie meeste hoogachting heeft zij tie eer zich 
te noemen, 

Ul'.d, Dunutv), Dienaars, 
B. P . S C H I P P E R S N I 

C. M . VAN VlANEN. 

Berichten en mededeelingea. 
B I N N E N L A N D. 

's Qravenhage. Op tie Staatsbegrooting weiden 
gedurende een paar jaren de uitgaven voor eene nor
maalschool voor onderwijzeresscn in het toeken en 
pro memorie uitgetrokken, en daar bij de wet tot 
stichting van die inrichting was besloten, behoort 
de voorgenomen maatregel in uitvoering te komen. 

In nauw verband met de verbetering en de aan
vulling vuu het personeel, dat belast is teekenon-
derwijs te verstrekken, staat eene voorziening iu liet 
onderwijs van de toepassing tier kunst op de voort
brengselen der nijverheid. 

Sinds gertiimen tijd is tloor vele deskundigen ge
wezen op het gebrek aan kunstzin en smaak, waar
van onze nijverheid veelal blijk geeft, en met aandrang 
is gevraagd, tlat, op bet reeds lang gegeven voor
beeld van vele andere natién , gelegenheid zou wonlen 
geschonken om onderwijs te erlangen in de toepassing 
tier kunst op de industrie. 

Het voornemen bestaat om op bescheiden voet 
zoodanig onderwijs te verstrekken, en aldus eene 

rpoging te doen om in eene lang gevoelde behoefte 
te voorzien. Op do Staat sbegrooting vau 1881 zijn 
gelden voor dit doel uitgetrokken. 

— Door den Minister van Waterstaat wonlt een 
aanzienlijke traktei neutsver hooging voor de ingenieurs 
van den waterstaat voorgesteld. Volgens de thans 
ontworpen regeling krijgt een hoofd insjiecteur ƒ 0 5 0 0 , 
een inspecteur ƒ 5 5 0 0 , een hoofdingenieur Ie klasse 
ƒ 5 0 0 0 , een hoofdingenieur 2e klasse ƒ 4 5 0 0 , een 
ingenieur l e klasse ƒ 3 0 0 0 , een ingenieur 2e klasse 
ƒ 2 8 0 0 , een ingenieur 3e klasse ƒ 2 0 0 0 en een 
adspirant-ingeiiieur ƒ 1200. 

' t Is waarlijk niet vóór den tijd als tot de ver
hooging van tie traktementen der ingenieurs wordt 
overgegaan. Wordt dan tevens met het stelsel van 
toelagen gebroken, waarin velen, en misschien niet 
ten onrechte, begunstiging zien, dan is tie positie 
van het korps veel verbeterd. 

— Door den Minister van BinnenlandVhe Zaken 
zijn benoemd tot leden van tie commissie tot bet 
examineeren vnn hen, die eene akte van bekwaam
heid wenschen te verkrijgen in het hand- en recht
lijnig teekenen en boeteeereo, Jhr. Mr . V, E . L . 
de S taan * voorzitter; K . Gugel, E . Lacomblé , \ . 
le Corate, W . B . G . Molkenboer, Dr. H . Treub, 
A. Apol. Dc commissie zal dit jaar te Delft zitting 
houden. 

— Ite Spectator schrijft over den Schevening-
schen Tol het volgende, waarmede wij ons geheel 
vereenigeii: 

u/a l het Schcveningscbe bek den tol aan tie ver
gankelijkheid I "•talen? 

D A I S dan de tol verdwijnt, moge alleen het be
talen verdwijnen en bet bek blijven bestaan. 

»Dit is onze bede. 
»Dat hek is een deur, een poort, een titelblad 

vóór den Scheveningschen weg en geeft aan den 
ingang eenig karakter cn eenige schilderachtigheid; 
vooral, het is een herinnering aan de zeestraat van 
Huygens; het is alzoo, schoon nederig, toch een 
monument." 

— Aan bot einde tier laatstgehouden zitting van 
don Gemeenteraad deelde du voorzitter mede, dat 
was ingekomen oen voorstel van een aantal raads
leden, om gelden beschikbaar te stellen voor do 
oprichting vun een gedenkteeken voor hun medelid, 
den heer Jhr. II. C . A . Ver-Huell , op tie gronden 
tusschen 'H Gravenhage en Scheveningen, als een 
rechtmatige hulde voor zync ijverige bemoeiingen in 
het herschep)nat van woeste duinen in aangename 
wandelplaateen cn lommerrijke bosschen. De Raad 
ontving tlit voorstel met toejuiching. De burge
meester wenechte den heer Ver-Huell hiermede vun 
harte geluk, en tleze betuigde zijn innigen dank 
voor dit hem zeer vernissend blijk van erkentelijkheid; 

\*nkon<liirifisen van \anlirstedinsen. 
i1ii.-turl.il;. 4 Oft. 

We.lemhllk , te l> uren, duur dijkgraaf eu heemraden 
van hel ambacht de Vier Nimrderkoggeu. in het Koggen-
huis: uitvoeren van verschillende werken, ten behoeve 
der landerijen beoosten de Gouw ouder Hoogwoud. 

li o i <i r ci li i t,- l> uren, op bet raadhuis: bet maken 
van verhoogde voetpad p- uu vu i vlechtwerk aan 
de I ingen van de brug over den mond der Spoorwog-
baven, aldaar. 

l i recht, te •> uien, itoor du maatschappij tot expl. vau 
Staatss|KHirwegun. aan bet Centraalbiireau: ten Imbm-vo 
vau bet Veiliiuiiwingslonds, i 0 i de |,.Vering. iu v perc, 
van eikenhouten dwarsliggers, ton bel ve van deu spoor
weg Luik -Limburg: 2o, bet leveren, in 2 i«'iceelen, van 
eiken «ruwlbouteu, ten behoeve van dezelfde lijn. ltd. 
bij den sectiënigunii-ut' Ie Luik. 

Wèl.lci-vank . iu ' uien. door het bestuur der eerste 
Groninger Traimvavinaat schappij, in het Hotel He Neder
landen : het bouwen vai n koffiehuis t stalling te 
Wildervank. benevens het doen van eenige vertiiuniering 
in de remise. Aanw. tu 10 uren. 

ni iKd»-: , a act. 
kf-fllrliiwii, t.- 1'j uren, door het bestuur van den 

polder kedichein t Onst.-rwijk. in He /waan: bet op-
maken un begrinten vau al de wegen in den polder, ter 
gez; nlijke lengte van ongeveer l:t,~00 i l . 

H I H - I M C M K . • Or l . 
••Hage, te 11 uren, door het miniserie van waters t. 

enz.: du uitvoering vau buggerwerkeii tot opruiming van 
hut Idelpluutjc in de Nieuwu-Maas Liven tie Dortschu 
haven, tusschen de kilniiictcrrnaiun 124 en 125. Kaming 
ƒ15.525. 

Ter-Aar, la l l uren. door bet gei ittebeatuiu. de 
leveling van :i"5 \ P grint, waarvan 200 M 3 mouten wonlen 
ongelost nabij du woning bewoond door II. Krolt, buurt
schap Korter-Aar en het overige nabij de brug over do 
Leidscbevaart, buurtschap Lunger-A ar. 

ll«iilroori ti' |;» uren. door bet goinceiitubestuurvun 
Williskop, hij .1. Vemlng: het houwen van eene hoeren-
woning met veestal lil ig, hiNtib.-rg eu schuur, zonder hij-
levering van daarbij noodig.- grond stollen. 

Ilrerht, te 12 uren, door dijkgraaf un hoogl inruilen 
vat) dun Lekdijk-llmendatns. in het gebouw voor K, en W.: 
hut leggen van een herin lang- het hiniientahid van den 
dijk tusschen den spnnrwegdaui hij Kuilenburg en bet 
Klaphek, over eene lengte van nagenoeg KMHKl M. Iul. 
bij dun ingenieur E. <i. Wentink, (e Schalkwijk. 

Leerdam, te 12 uren, duur het bestuur van dc polders 
Oud-en-NiuiiW-Schaauk eu Kort gerecht, te Sr hoon re woerd, 
in liet Koitmjn: lo. het leveren en stellen van 2 horizon-
taalwet kende stoomwerktuig.'! t stoomketels, huvel-
ceiitrifug.ial|H)iiipen tm.; 2n. het makeu vau du gehouwen 
voor de plaatsing dezer werktuigen. [lOiiijmii. stoomketels 
un verdere i million rig he. leu, henevens hul maken vau eene 
steeiikolutibeigplaats en machinist woning. 

« I n - , listen. to f> uren, door Dr. L. Heins, in bet 
Hoti'l St.-Vilns: het bouwen van een woonhuis inde 
(iarstoNtruat. aldaar. 

Kr*iiIngen , '-avonds 8 uren, door de architecten K. 
en IL Ibiekzcma. voor Prins un Zwanenburg, in bet kof
fiehuis Struve: hut houwen van een pakhuis. Uiljutten 
inzenden uiterlijk 7 un-u. 

ll.itiilrrd.iK . 7 eet. 
• - I leerenber i ï , tu -'{ uren, door provisoren van hut 

Gasthuis, hij Wed. .1. Ilosmau: het bouwen van ueu gast
huis voor oude mannen en vrouwen, weezen uu zieken. 
ltd. hij den architect A. Tepe, te Utrecht Aanw. te 1 

Vrljaug, * Set 
lUrdrerht, te 1 uur, door dijkgraaf en hoogheemraden 

der Vier-l'oldeiN. ui hut koffiehuis kooplr.indul-eii-Zeevaart: 
hut leveren van 1100 M J grint op de wegen der Viur-
I'olders op het eiland Hordn^ht 

i'lrecht, door de directie der Nederi. Rijnspoorweg
maatschappij: het verbreedeii van terrein, het maken van 
eene los- un laadplaats en het verplaatsen vau du opzi.h-
terswoning, station Woerden. Aanw. 4 Oct. tu 12 uren. 

Landweer, door hut genieenteliestiiiir : de leveling van 
300 stère riviergriut en stère macadam. 

Zaterdag, » act. 
t i a r lnchem, te 10 uren, op het bureau der genie: het 

aanleggen en on.l.-rl len vau beplantingen op- un hij 
verdedigingswerken enz. iu de ;{<• stelling, in 2 perceelen 
un in massa. Kaming der ma—a f 14.400. 

Deventer, tu 10 uren, door bet gemeentebestuur: de 
levering van liai-dsrecnen trottoirbanden. 

Naarden, tu 11 men. door den comm. der genie, iu 
de kazerne Oud-Molen: bet aanleggen en onderhouden van 
beplantingen op- un bij de verdedigingswerken in de 2e 
stelling, iu perceelen eu iu massa. 

Ciranlngen, te (i wen, door K. J. eu II. IL IVnaat. in 
Hu l ' l i ie: het houwen van eene diihhele heerenhuizing in 
bet verlengde van du llu.-rustr.iat un ueu pakhuis achter 
genoemde behuizing, aan dun Zuider-lluitensiugul. Iul. 
by dun architect N. W. Lit. Aanw. 7 Oct., te 10 uren. 
Hilj. inzenden uiterlijk 5 uren. 

Maandag. II art. 
«•ot terdam, te 12 uren. iu 's Ktjks centr.ial magazijn 

van kleding, uitrusting enz.: de levering van: 
70,000 M. donkerblauw ordinair laken, in 14 iierc. ieder 

vnu 5000 i l , ; 
16.000 » lichtbl. idem, in 4 peiv., ieder van 40ü0 i l . ; 

1,000 » groen klem, iu een perc; 
U.IHHJ ii donkerhl. lerofliiiers-lakun, in 3 In-re., ieder 

van 1000 M.; 
2,000 • liehthl. idem. iu 2 perc. teder van 1000 M • 

100 i groen id in een perc.; 
51X1 i) geel uituionsteriuglaKeii. 'in één perc.; 
.1(H) .. i- | t » » ï 
100 i tichtbl. • » s i 
50 » zwart » » • » 

Amaterdam, tu 12 uren, door burg. eu weth.: het 
leveren van haver, hooi eu stroo. ten behoeve van de 
paarden van den reinigitigs- eu brandweerdienst, vau 15 
O c t 9 0 — I B O c t ' B I . 

Hreda, te 12 uren. door de administratie der Kou. 
Mil. Academie: de levering, ged. '81, van de bij die in
richting benoodigde voorwerjien van Meedingen uitrusting 
der kadetteti. met uitzondering van de lakens. 

rtrerht, te 2 uren. door de maatschappij tot expl. van 
Staatsspoorwegen, aan bet centraalbiireau : ten behoeve 
van bet Vernieuwing-fonds, hel leveren vau stalen sp.mr-
stuveu, stalen la-eb- en mulei-legplaten en ijzeren baak-
en schroefbouten, iu 2 perc. ten dienste vau dun s|«oor-
weg Luik—Limburg. Iul. hij den seetiuingeiiieur tu Luik. 

IMi.-dug. l a « c t . 
Lreuwarden. tu l uur. door hut ministerie van wa-

turstaat enz., aan hut guhouw van bul prov. bestuur: lo. 
bet Sjarig onderhoud van du zuuslnis de Molkweruinerzijl 
en bijtM-lionivitd gelmuw un wurken. Aanw. ft un 8 Oct. 
Kaming ƒ300 per jaar; 2o. het -harig onderhoud vau den 
Statundijk hij Slijkenhurg. met de daarin gelegen zeesluis 
te Oaasacholerzijl en hut buit.-ukauaal de Wnrstsloot. 
Aanw. 6 un 8 Oct. Kaming /'1880|«'r jaar: So. betdoen 
van voorzieninguii aan den Hoogewal un daarbijgelegen 
duinen enz. op Schiermonnikoog ged. 1881. Ifcuniug ƒ1200. 

Kiicrmoiid. te 3 uren, diNir regenten van de cellu
laire gevangenis; de levering der (H'iioodig.lbeden voorliet 
ouderhoud der gevangenen ged. '80. 

Weenadag, i a tlri. 
'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van water

staat enz.: bet makeu van verdedigingswerken aan den 
zuidelijken oever van du Svvetsplaat. gelegen langs den 
rechteroever der Hovcii-Merwede. tussiheu de kilometcr-
raaien UU eu 1(11, onder de geineuntuii üorincheni uu 
Hardinksveld. Aanw. 8 en U Oct. Riming ƒ 16.140. 

Mimi-u. o , tu 1 uur, dooi dun architect A. li. van 
Set*'i-s: hut bouwen van een pakhuis tot berging van 
margarine en graan, voor de lirma 1». | | . Noorduijn eu 
Co., al.Iaar. 

Handerdag, 1 4 Orl . 
» t« -cn \ t i j k , te 12 uren, door btuw. en weth. vsn Steen-

whkerwiilif, in het geiuuentehuis: bet bonwea vau eene 
scliool eu nndervvijzurswoniiig aau de WVturing. 

Vrijdag, IA « e t . 
Middelburg, te 10 uit tooi' het ministerie vau wa

tersnuit euz.. aan het gelmuw van bet prov. In-stuur: het 
ophoogen van eea gedeelte van dun Ooathavendük tu 
ll.uiswiiit en hut luggun van uene steenglooiing tegen 
een gedeelte van dun zuedijk van den Kniiiungscheiiolder. 
Aanw. U eu 11 Oct. Riming ƒ3000. 

4malerdam|, te 12 uren. op het bureau van den direc
teur van 's Kijks centraal magazijn van militaire Meeding, 
uitrusting enz..: du levering vnu Meeding- en uitrusting
stukken, tun behnuve van du korpsen van hut leger. 
ged, M l . 1 s ' 

Wuenleii. te 12 oren, Op Int bursas van den direc
teur van 's Kijks magazijn van mil. Meeding, uitrusting 
enz.: de levering van Meeding- en uitrustingstukken ged. '81. 

Harderwi jk , te 12 uren, op bet bureau van den kapt.-
kwailierinecst.-r van het kolomaal werfdepot: de levering, 
ged. Hl, van de hij het korps henood'gde voorwerpen van 
kl ling, uitrusting eu den voorraad noodige lakens. 

k a m p e n , te 12 uren, op het bureau van den com
mandeerenden officier van het instructiehataljnn; de le
vering, ged. 'Hl. van du bij bet korjis bcnoodigdu voor-
WeijM-u van kleediug en uitrusting. 

I leir t . te 12 uren, op het bureau van den directeur 
van "s Kijks centraalmagiizijn van mil. kleediug en uitrus
ting .-uz,: de levering van Meeding- en uitrustingstukken 
ged. '81. 

Miiandag, 1M Wil. 
Amsterdam, te II uren. aau bet koloniaal etablisse

ment : de levering, iu 88 (>erc., van : sineudknlen, divers 
Uur, zink, koper, gtetmetaal. lood, gegoten-ijzeren huizen, 
^zcr- en kopergaas, houtsi-hroeveii. geldkistjes, hang- eu 

un spijkers, divers gereedschap, 
ik-chriM-vcti en dmniiu-krachteii, 
titjols, jnkhoiiweelun en schojijieii, 
hijveii, gras- en kapmessen, dia-
vouw- ot kruisstoeltjes, hoosvahn, 
kwash-u eu Iwirstelwerk. duim-
s|ij|isteenen. vuurvaste cement, 
ban I-tee nen tegels tit'r, gkisnti-

gel. linnen, hlauw un grauw, 
"t l - en zinkwit. rmMle muiiie, 
luollol en hrainlevvijii. gmrnu 
!• bonnen, ettvelop|ieu Voor 

houten imkkistun, snoei 

nas 
sluitwerk, draadnagi 
vijlen, sanbselden, b. 
blaasbalgen, snij-ijzers, 
heiblokken eu ram 
maiiten (glazenmakers i 
pagaaiei-s sl.iupriutueu 
stokken, verfmoleiis ei 
asphaltvilt en ketulvilt 
tun un glazen uakpann 
afval van garen, verlwi 
krijt (wit), lijnolie cn 1 
erwten, capücijuers en 
telegrammen, hlikkun 
voor hoondilazei-s ,-u tiinupetters, hoorns un tmmpettu.., 
hlauw zijden lint voor ondei-u-beidingsteekenen. 

Hlnddag, lf> art. 
Afmen, te 4 uren. door bet ministerie van waterstutt 

enz., aau het guhouw van het pmv. bestuur: hut één
jarig onderhoud van bet verbiudiugskanaal van de Drent-
scbe met de Kries.be wateren. Aanw. 12 Oct. Kaming 
ƒ 25311. 

VtaenMdag , SO Oct. 
"-Hage, te 11 uren, door het ministerie van vvater-

stiat enz,: lo. bet vei richten vau baggervverk indeAuier, 
aan de monden van het I hnle-Maasje endt- Honge. Aanw. 
1*'- Oct. Kaming ƒ1140; 2o. du herstellmgun en v e r n i e u 
wingen aan de weiken van deu Haardwnkschen overlaat 
met de Rijkssluis in d slehjke vaartkade van Waalwijk, 
met bet onderhoud dier werken van 1 Jan. -31 Dec. '81. 
henevens voor bet zooveel noodig leggen in '81 der zoinor-
sluit ing in gemel.leu overlaat. Aanw. 15 Oct Kaming 
ƒ 2'J-IO. 

'•-Hage, te 12 uren, door het ministerie van water
staat enz., ten behoeve der Stiatsspoorw.: liet maken eu 
voltooien der aardebaan. bet leveren cn verwerken van 
ballast, hut leggen van spooi-staveii. wissels un kruisiiig.-n 
en eenige verdure werken lot voltooiing van du zijlijn van 
den Staatsspoorweg naar het Entrepot te Amsterdum. 
Iul. bij den eerstaanw. ingenieur te Amsterdam. Aanw. 
12 en 13 Oct., te 11 uren. 

vnjdag, as e n . 
Z w o l l e , tu 12 muil, door hut ministerie van water

staat enz., aan lu-t gebouw van bet prov. bestuur: het 
driejarig onderbond van de Kijksslnizen met de daarin.i-
iu verband staande werken te Zwartsluis. Aanw. 16 en 
18 Oct Raming ƒ8191 per jaar. 

••ranlngen, te 12 uren, door bet ministerie vun wa-
terstiat enz., aan bet gebouw vau het prov. beatuurt 
het driejarig onderhoud 'fur als zeewering dienende voor
malige vestingwallen te llell'zijl. Aanw. 1.'» Oct. Ruiling 
ƒ'jou per jaar. 

Maandag, SS « c l . 
Maatilrh hl . te 10 uren. door het ministerie van wa

terstaat enz., aan het gelmuw van het prov. hestuur: bet 
vijfjarig onderhoud van de veurdamiuen, vaartuigen en al 
betgeen verder behoort tot de Rijk-veren op de ilaas in 
Limburg, iu 2 perc Aanw, IU uu 21 Oct. Ruiüiuz: urn: 
1 ƒ230 per jaar; perc 2 ƒ3100 per jaar. 

'•-Hage, te 11", uren. door h.-t ministerie van water
staat enz., aan het gebouw van hel prov. bestuur: de 
levering van stuunkolen ged. '81 ten liehoeve van den 
dienst: lo. van dun -t iwatermolen binnen den beiiedcn-
i ' I van hei Slue ihoeksche kanaal, in 2 «ere., 2». vau 
het /ederikkaiiaal, aan den stoom watermolen van den 
Arkelschcu dam. 

IHiMdag, >• art . 
Lei-mi nrdru , te 1 uur. d.Kir het ministerie van wa

terstaat, aan hut gelmuw van hut prov. b^tuur: lo. hul 
eenjarig ondei hond van du havenwerken te Slaveren. 
Aanw. 20 eu 22 Oct. Kaming ƒ 1558 ; 2o. het vierjarig 
onderhoud der verspreide Kijkszijlen en bruggen in Fnus-
land, in 2 perc. Aanw. 22 Oct Raming ƒ650 en ƒ415 
per jaar. 

Dandrrdag. ï*» art. 
Haarlem, te 2 ' , uren, door bet ministerie van wa

terstaat enz-, aan bet gebouw van het pmv. bestuur: l a 
het driejarig onderhoud der duinen op het uiland Vlieland. 
Aanw. 23 l kt. Riming ƒ6800 JMT jaar ; io. h.-t verbete
run der verdedigingswerken op het noorderstraiid van 
Vlieland. Aanw. 23 Oct. Rmuug /'1G.U00. 

Vrfjdag, » a « c t . 
V H a n r h , te 101/, uren. door bet ministerie van wa

terstaat en/., aan h.-t gebouw vun het pmv. bestuur: 
het onderhoud van du Rijks-haven- un rivterwerken te 
Willemstad ged. '81. Aanw. 23 en 26 Oct. Riming ƒ 2510. 

Alïoop va» A a n l M ' s i e i l i i i i j n i . 

Purmerend . 17 Sept.: het inrichten der tegenwoordige 
speelzaal der Johan na be waars, hooi tot schoollokaal en hut 
bouwen eener nieuwe sjicelzaal; ingek. 6 hilj., als: 
l l'bis, te I'urinerend, / 4U85 
M. Worp, » idem » 4820 
J . II. Ih one, • idem •• 4734 
J. Vet, • idem • 4716 
A. Ehwnberger, » idem i m i 
II. F. Westerveld, » idem l 4285 

Zall-Hammel. 21 Sept.: het verhoogen eu verzwan-n 
van den Waalbandijk onder Russum; minste inschr. was 
G. van Ooidl. tu Werkuudaiu. voor ƒ3440. 

aeerdhraeh. 22 Sipt.: het graven van eene watering 
tiii dienste van bet in aanbouw zijnde stoomgemaal eu 
hut houwen van 10 bruggen, iu 2 pure en in massa: 

l i perc, bruggen; ingek. 5 bib., als: 
O, F. Krone, tu Znidhmuk, ƒ 3175 
II. Waslander, » Noordbrnek, • 2551 
J . klooster, > idem * 238" 
H. Olthof. » idem » 2285 
G. Heikens. • Oostwold, i 2225 

2e jN-rc, graafwerk: ingek. 6 bib., als: 
II. Rulman, te NoOfdorOcfc, ƒ 1445 
O. Heikens, Oostwold, I 1050 
IL Olthof. ,» No. ml broek, • 943 
.1. Klooster. » idem » 91» 
.1. Hukker, r> idem » 826 
E. Hrons, » Wagenborgen, » 788 

massa; ingekomen 3 hilj., als: 
G. F. Ilazelhof, te Oude-lVkela, ƒ411» 
Ni .1. Mulder, » N.mrilhiwk, » 3343 
ti. Heikens » Oostwold, » 3275 

Hum rijk en-Palanen, 23 Sejit.: het verdiepen en 
schoonmaken van de Overliraker- en Sloterdijkertocbt in 
den Groote-l,bmlder, ter gczuuiclijku lengte van omstreeks 
5310 i l . : ingekomen 6 bilj., nis: 
1'. van Ksseu, te limiti ijk-en-Holanen, ƒ 2877. 
J, Huis, •• Scbellinkwnude, o 2855. 
G. van Zwol, - Made, » 2150. 
J. v. d. Heuvel, I Haarlemmermeer, » 1950. 
I'. Volder, I Zaandam, » 1646.50 
J. Dekker, » Sloten, • 1378. 
gegund. 

Nljverdal, 24 Sept.: bet Imuwen van euiie nieuwe 
drog.ry bij de Nederi. Stminbleekerij; ingek. 3 bilj., als: 
.1. II. Teesselink, t.' llellendoorn, ƒ 15,490 
C. Kckhardt, » Almelo, » 15.288 
J. Schuurman, » den Ham, • 13,400 

D E O P M E R K E R — Zaterdag 2 October 1880. 

'a-Hage, 24 Sept.: lo. het leggen eu ingraven van 2 
telegraafkabels aldaar; iugek. II bilj.. als: 
II. Bots, te VHage. ƒ 1591» 
F. Streelland, » Sliedrecht, » 1583 
J. C. Tom en II. van 

Bergen Henegouwen, » 's-llage. " K>7U 
V. van Kssen. » lloulrijk-eii-Holaiien. i 1570 
M. J. van Zanten. » '«-Hage, » 1560 
P. Kraaüeveld. « id •> 1-Wfl 
S. II. ï'as-emeijor Jr.. " Rotterdam, • 1471 
II. v. d. W.i 'iilen, » Amsterdam. » 1390 
O, K.-ij. • Rottenlam, » 1200 
II. II. Hos. ,. Siuilde, " 998 
11. .longeuburger, " Waddiuksveen, » 763 

2o. ib1 aanleg van eene telegraaflijn langs den s|«orweg 
tusschen Tilburg eu Nijmegen: ingek en 6 bilj., als: 
II. van Dortmund, te Tcteringeu. ƒ 4338 
II. Verheul, n Kalen.hecht, » 4234 
A. W. Hartog, « Sliedieihl. » 3780 
'l'b. Troost, » Arceu. .> 3700 
II. II. Bos, « Smilde, i. 3698 
W. van Dijk, » .bitraas, « 3580 

Leeuwarden . 24 Sept.: bel maken vai nigu veran
deringen aan bet gebouw in de S|H->lmaii-traat M uo. 17. 
oin dit in te richten tot eene ambachtsschool: ingekomen 
9 bilj.. als: 
S. v. d. Veer, te Le.-uwai-.len, ƒ 13,428 
J . Ruding. » idem i I2.-.-7 
II. II. Hm-kstra, i idem l 11,«98 
J. S. Rittema, » klem M •'•'«» 
II. Jansen en Altena, » idem ..11.496 
A. Iltaaksma, » idem •> 11.295 
R. Tichelaar, » idem - 11.000 
P. Hourmans, » idem » 10,844 
F. D. van Hijk, •> Herlikum. i 10,425 
gegund. 

Vieren, 25 Sept.: het bouwen vau <vne tuinmanswo
ning op Ite Oeldei-scbe Toren, onder Spankeren, onder 
lieheer van den aichit.-ct M. K. Smit: gegund aan Wed. 
W. F.nklaar. te Dieren, voor ƒ4824. 

V. Iii 25 Sept.: het Imuwen van een woonhuis aldaar, 
uitgenomen de aanvoer van zand. steunen en pannen, mi-
der beheer van den architect i l . K. Smit: ingekomen f. 
hilj.. als : 

A. T. Hmner, te Velp. ƒ 4991 
I'. ilullaart, » Arnhem, i 4598 
,1. .Maandag Fz., » Dieren, •> 4337 
It. Wassink, . Velp. » 4300 
F. .1, N . Steentjes, » idem » 4275 
A. Ahhenhnis, n idem i 4155 
gegund. 

Venlaa. 25 Sept.: het maken van geuiolseldeii 
duiker ouder den weg vau Venloo naar Kaldeukiivheti un 
hul IN m wen van een st-bot balk sluisje iu de Sloterbe.-k. op 
de voormalige com line 6 - 7 ; ingek. 3 bilj,. als: 
.1. W. Kbus, te VeiiLm, f 1635 
F. van Wvlick. Luik, » 1596 
II. van GasseR » Venloo, • 1365 

Haarlem, 25 Sept.: lo. het I mil wen van 8 woonhuizen, 
ouder beheer van den architect J. J. Oud-hoorn: iugek. 
4 hilj.. als: 
J. A. Kaasveldt Jr., te Haarlem, ƒ 76.000 
J. Verkeren, » Voorschoten, * 55,900 
J. Klaus, i Beverwijk, • 49,494 
W. I'. Teouwisse. » 's-llagu, • 45.800 
Riming l 53.000 

2o. hut bouwen van 7 woonhuizen • ingek. 4 hilj., als: 
.1. A. Kaasveldt, tu Haarlem. ƒ 41,000 
J. Verkoren. Vooi-tchuten, . 31,563 
L. v. d. Zaag, « Leeuwarden, » 30.546 
W. I'. Teeuwkne, • Vllage, * 24,490 
Riming i> 30.000 
beide gegund. 

'•-Hage. 27 Sept : het li'veren en iuhangeu van 3 paar 
buiten- en 3 paar binnendeuren iu de groote inundatie-
of hul|isluis te llalein, niet eeuige andere werkeu; minste 
inscbr was II. .lansen, le liid.no. voor ƒ 14,314. 

AniNlerdwm, 27 Sept.: het houwen van een blok van 
7 graanpakhuizen aau du llouttnatiskade, onder beheer 
vau den inguuieur-arclutect A. L. van Gendt; ingekomen 
42 bilj,, als; 
ll. l i . van Oertalen, Amsterdam, ƒ144,888 
W. Wusterhof, Weesp, • 142,240 
11, O. Schuiten, Amsterdam, » 141.850 
11. R. Heudrix, o - , i 140.760 
K. v. d. Weijer, Leidschendam, i 135.800 
1'. Brugman, Alkmaar, i 1:15,000 
He Swaan \- Koper, Ainsterdam, •• 134,887 
.1. II. Ifraskamp. idem I 134.627 
J. Poot, idem » 134.483 
Staal .V llaahueijer. idem » 133.860 
Oosteiuik en S h u t idem » 132.789 
J. V. Cornelisse, idem » 180,000 
j . vau Halteren, idem • I3u.ooo 
J. A.van Haaien ,\: W. I'uetui-;. idem » 12S.366 
A. Aaiden, idem » 128,200 
A. Heken & P. van Enen, idem i 127,948 
Crmjli X Schouten, idem * 127.550 
I'. J. Rijniers.-, idem » 127.490 
II. C. HorliLs, idem i 126.639 
J. N . Scheltuuia. idem » 125,500 
J. Heijiiuk. idem i 125.200 
A. Paans, idem 125.000 
L. J. v. d. Steeuhoven, idem n 123,872 
L Vausaan, idem >< 121.820 
l l . van Duur en, idem » 121.137 
II. I. Masksra, idem i to,09B 
1'. A. A. van Rugenmorter, idem n 119,676 
ii. Woud, ldera » 118,950 
I). Tamminga. idem 1 118,890 
P. N. WOUT en Zn., idetu .. 118.811 
C. J. Maks .lz., Idem n 117,820 
J. i. IkH-kholts, idem » 117,790 
EL v. d. Weerden, iilem « 116,7011 
i l . Heutekom, idem • 116,000 
Timmer & Furstiier, idein i 114 496 
Gebr. Van Kerk idem i 113 960 
J.Schomieuburg& C. J. Maks idem • UeSOO 
It. F. Gaastra, Leeuwarden, • 113'000 
11. Rietsnijder & Zn., Amsterdam, n 112*950 
J. Koster, idem » 111.963 
F. K. Ontga, idem » 109.800 
D. Ztiiderh.M-k, idem » 109,640 

B « . h o l t - , 27 Sept.: bet Imtiweu vau eeu sch.Nillokaal 
met onderwijzerswoniug: ingekomen 9 hilj.. a l - : 
J. Klijn. te Maastricht, ƒ 14.245 
P. J. I'haehs, > Nieuwstad, i 13.520 
J. Heents, * Siinpelveld, » 13,500 
J. II. II. LsaSBSSBSj l K.-rkrade, » 13,180 
l i . naasts, i Huishcrg, » 12.900 
M. Duijkers, • Kerki-ade, » 12.820 
J. (I. U-ufkeus, > Voerendal, » 12.745 
M. L'baghs, » Herg-eu-Terblijt, .< 12.520 
W. Oicrver, * Aken, » 11,730 
viNirloopig gegund. 

A n i N i r r d i . n i , 26 S'pl.: het vcrlimiweu van de perceelen 
65 en 67 BBU de llaarlemmerstniat, ouder ludnvr van dun 
architect IJ. Hijvoets Oz.; minste inschr. was F. O. Degen-
hardt, tu Amsterdam, voor ƒ 13.282, 

Arnhem. 28 Sept.; het plaatsen van eene Openbare 
pomp met de daarbyliehimreiide werkzaamheden aan Ach-
tur-ilarieiihiug; ingekomen 7 bilj., als: 
II. Heuvels, te Arnhem, ƒ 882. 
J, I'. Welsing, » idem » 861. 
K. A, LiK'lfeu, I idem i 869. 
Tb. Klliers, » idem f ) 849. 
F. Spauglur, it idem n 751. 
C. F. X. Kleincfel.lt, » idem i 748.50 
II. v. d. Sand, i idem • 716. 
gegund. 

Leeuwarden, 28 Sept.: Iu, het driejarig onderhond 
vun du sluis enz. te Mtinuike/ijl en de friese hu sluis bij 
Zoutkamp, in 2 pun\; minsle inschr. was II du Wind. tê 
Znutkaiop. perc. 1 voor /640, pen\ 2 voor ƒ 794 per jaar. 

80. (Herhusteding) de In-planting van 's Kijks-gi(N>teii 
weg vnn Leeuwarden naar de Overnselscbe grens; minste 
inschr. was W. K. 'Faconis Kz.. te Joiire, voir ƒ 2038. 

Haarlrm, 28 Sept.: het veldiepen van dé Ringvaart 
bjj Halfweg uu bij hut Nieuwe il . i-r; minste inschr. wa
ren : peic. 1, 1'. van Kssen. te llotitrijkH'n-l'olaiiun. voor 
ƒ3970: perc. 2, A. den lircejen, te Haarlemuienueer, 
voor ƒ 2300. 

's-Hage, 29 Sept.: lo. het landwaarts verleggen van 

een gedeelte zeedijk der polders Nieuw-lkiiiaveutur.i. 
il.Nikh.N-k un Ti-i-kdatu: iuguk 11 3 hilj.. als: 
|) Volkur. te Ihudl-ecbt, ƒ 8:1.300 
C' v .1. Mev.leu Cz., « lluiditik-veld. '. 68.41 Hl 
c. Hos Az.." » Dordrecht, » 04,000 

2o. het landwaarts verleggen van een gedeelte dijk 
van deu Oude-Heuijmldur, ui uige daarmee in vei hand 
staande werkeu: ingekomen 9 hilj.. als: 
C. B09 A/„ llordrecht, ƒ 08.1100 
W. L. S c h r a m , S b e d r é c f a t • i , ~ - 0 - ' 1 0 

(i. de Hoog, Gorinehom, •• 91.360 
C. de Jong Jz, en I), v. d. I»la-. Sliedni-ht, » 89.8H8 
A. v. d. Mevdeu Az.. Hardinksveld, - HU.700 
C. v. d. Meyden Cz., idem. 87.400 
W, Volker.'Sliedtvcht, - 86.800 
H. Volker. Hordrecht. '• 83.300 
L. Kalis Kz.. Sliedrecht. •• 79.740 

3<i. de lichting eu opruiming van een iu bel l'annur-
denschu Kanaal gezonken vaartuig: ingek 3 hilj.. als; 
I'. Meijer. Ami ƒ -'275 
II van" Schaagen. Zwijiidnvlit. • UMi 
J. W. Kvkcnaar. Siorin|Nilder (Krimpen a/IJsell. 1 1778 

•I . het bouwuii van iverbuulliNHls 011 bet goede-
renstition in de Stadsrietlaudcn te Ain-lenl: t-n I»-
hoeve van den spiNirweg Nieuwediep -Amsterdam: ingek. 
20 hilj.. als: 
J. .1. Verhagen. Haarlemmermeer, ƒ31.080 
J. II. Kold.T, Groenlon, • 34.367 
L. v. d. Zaag. Leeuwarden. 34.293 
W. HeeleiN en .1. A. van Haaien. Amsterdam. - 31.885 
W. Voskuvl. idem. • -'11.786 
A. C. Vink, ü t i w h t " 
J. van llalteivn. Aiustuniatii. » 3l.3s5 
A. S. Schaafsma. Harlingeu, 1 IWgO 
M. Heutekom. Amsterdum, - 31,000 
M. A. .1 Taveii.e. Vllage. 3II.H38 
D. Vetiaan eu Zn.. Zaandam. " 30.498 
H. T. (iaastra. I.«eiivvarduti. • 29.78Ü 
J . A. v. .1. Keulen Wz.. Bokstel. •• 29.700 
P. van Ksseu. HoutNJk-cn-l'olaiien. » 29.577 
A. Hulzen, Amsterdam, » '-'8.U95 
P. West „was idem. • 88,0*0 
.1. .1. van Heth Zwam (lam. 28.HH0 
C. .1. Mak- -lz.. Amsterdam. 2S.6IKI 
B. v. d. W.i-nleu, idem, • 2H,220 
I). K. van Dartelen, idem, » 27,841 

t'trerht, 30 Sept.: het maken vau eeue lo. lolien-u-
IIMMIS UU verdere inrichtingen op het station Bokstel, ten 
behoeve van deu spoorweg Maastricht—Breda; ingekomen 
27 bilj.. a l - : 
I'. A- Bloem, U- Bokstel. ƒ 104,000 
J. W. v. d. Ruiten. Ibdmond. » KW.400 
I). F. (iaastra. - I warden, • 102,500 
G. .1. HUI K m " Rosmalen. " 99,200 
K. Keers. » llti^sdit, " 99JHH) 
M. L. Ve, nbos, •> Uriel Iu. » 96.587 
II. R. Hendriks, » Oss, 9r».4iKt 
C. ter Haar, « Winterswiik, • 94.500 
K. Ill.vket. s Zutfen, • 03,400 
W. van Kijk, • Tilburg, 91.9H9 
A. S. Scba'nfsma. . Harlingeu. •< 9I.90U 
J. J. van Heth. « Zwamiuerdam, !U.s70 
Th. M. .1. Gu-tenhoveu. . Tilburg, 91.797 
J. J. v. .1. Korden Jz.. - Bokstel. » 89.600 
L. van Gaal. » Geldrop, •• 80,500 
L. Mol, » Ihilel. « 89.200 
W. W.Merhof, » Wi-esp, » 80.290 
A. iVillaerl, . Bokstel. • 87.977 
I'. Vla-man. . Ifcalegrav » 87,620 
F. W. van Vloten, i Utrecht, » 87,500 
A. C. Vink, * idem » 85.4.30 
J. biti.lv. • Sittanl, • 85,000 
.1. de Beer. » Tilburg, » 84.150 
J. A. van Straaten, » Clrecht. •> 83.800 
W. A. O. Jansen, idem » 83 232 
J. A. v. d. Ketdeti, « Bokstel. « 83,0t)0 
F. K. OshÜa, « Amslerdain, » 78,400 

Assen, 3(1 Sept.: bet verbr len en veldiepen van een 
gedeelte der Kokaiievaart, het maken van 2draaibruggen, 
2 dniaivonders eu uun losse brug, he nevens hel bouwen 
eener dienstwoning enz.; iuguk. 11 hilj,, als: 
W. A. v. d Sluis, te Ap|>elscha, ƒ 68,400 
Harco Winters, » Assen, » «7.247 
R. Hume Jr., " idem •< «5.220 
F. van Halen, . Nieuw.-schans, • «4,900 
F. Ahursmi, » Stii-nwijk, » 63.653 
.1. W. eu .lb. W. du Vri.-s, Smildu. " 63.450 
J. Lin/ul. i Stadskanaal, » 62,870 
J. N . Ktuiziuga, » Blijham, i «0.870 
I'. Kcinders „ Valk.-nswaard, » 69.800 
II. Dalbuizen, » Kaiii|N-u. « 58.400 
B. J. Overwijk, .i 'tMeer, - 5.-..2T8 

?M-hagen, 30 S e p t : hul Imnwuii va nu boerderij en 
verder.- werken V.NII- Wed. I*. Blom: ingek 13 bilj.. al-: 
II. Br lei. tc Ifcu-siiigeiborn. ƒ 5S09 
W. Blauwbar, » Züpe, 5NKJ 
.1. Hakker. ,> Vi'llkimg, l 5659 
O. Hignuin, • Scliagen, i 5435 
B. Kramer. « idmu 53n0 
I. S.dderlieek, « idem » 5298 
G. L. Winder, • Koegras, "',l-'> 
l>. Tromp, i 't Zand, » 5054 
K. Krans, » Scbagen, 5050 
I'. Wilms, » Aniia-I'aulowna, « 4Mi7 
K. Blom. • Scbagen, * 4745 
T. N. Brouwer, " ZijiM', 
J. Franzen, » Calla 

ml. 
> CallanisiNig, 

l'lrum, 30 Sept: lo. bet aanleggen van den grintweg 
Vierhuizen—Zoutkamp; ingek. 15 bilj.: hoogste inschr. was 
L. Keitsma. te I is VINII- /' 14.200: minste ins.hr. II. 
Vogelzang, te Oldehove. v.mr ƒ9337; gegund. 

2o. het maken van afrasteringen voor dien weg: ingek. 
6 bilj.: hoogste iu-cln. was R. Rijk-tra, te Kolluui. voor 
/"1848; minste inschr. i l . Woldringh, te Zoutkamp, voor 
ƒ1270; geg I. 

Haarlem, 30 Sept.: de levering van IIHHI M' trottoir
banden; minst.- inschr. was L. Sal iel is .Ir., V.NII- ƒ 2248. 

Vt>r\ot<r der Uerieliten en Mnlrilci'liiiiiiib 
B I N N K N L A N D. 

's-Gravenhage. Naar men verneemt, is voor 
rekening van het Haagscb Museum van moderne kunst 
op de te Amsterdam geopende tentoonstelling van 
kunstwerken een schilderij aangekocht van den l.e-r 
1). van Lokhorst te Utm:ht , «grazende souapen". 

— Onder het o|>schrift: vSutniuutn -lus Summa 
Injuria" bevat de Spectator het volgende: 

UKI'N schittercntl \.mi !•.•.•! | van smaak eu kunstzin 
is weer door bet De|nirtement van Justitie aan den 
dag gelegd! Men zie eens het getimmerte, dat op 
het bordes van het door dit Departement gebruikte 
huis van den heer Groen van Prinsterer op den 
Korte-Vijverberg is opgericht. Dat getimmerte is 
m-ds op zich zelf leelijk , maar het ontsiert, ja schendt 
volkomen bet bordes, tien samenhang tusschen stoep, 
trap, dun rliek leed ing eu balkon van tlat karakter
volle en in zijn stijl nog volledige huis verbrekende. 
Plompweg is dat stomme ding op tie trap, tegen 
de ijzeren leuningen en de posten tiangesmeten. 

• Het is een schande," 
Wanneer zullen ite oogon van bet publiek geopend 

worden? Wij hopen van spoedig, want het is een 
bedroevend schouwsjiel als men ziet, hoede belangen 
der kunst door de Regeering behartigd worden. 

Rotterdam. De heeren H. L Becker en J . 
Becker, fabrikanten van weeg werk tuigen en gewich
ten , handelende onder de (Irma Kerkers Sons, heb
ben zich met een adres tot de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal gewend, om te klagen over willekeu
rige toepassing der ijkwet en onvoldoende voorziening 

in den dienst aan het ijkkantoor alhier, waardoor 
zij verklaren grootelijks in hunne belangen te worden 
benadeeld. Alleen daanloor loch zijn zij niet in dc 
gelegenheid, hunne bestellingen op tijd af te leveren. 
Zij roepen de tnsechenkomst der Kamer in om voor
ziening, daar hunne klachten hij deu Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid zonder gevolg zijn 
gebleven. 

— In de Huisvrouw wonlt door tien heer J. G . 
Milo Jr. met ingenomenheid gesproken van een 
practische schoolbank, die ook voor huisgebruik aan
bevelenswaardig wordt genoemd. Zij is door tie firma 
A. E . Naether (Zeitz bij Leipzig) verkrijgbaar gesteld 
bij de firma Meijer Sc Bleasing, Noord blaak alhier. 
Van deze bank wordt gezegd, dat zij veel doelmati
ger is dan tlie van Ktintze, Hap|>el c. u., terwijl de 
gevaren, welke de reeds verbeterde schoolbank voor 
leaden gestellen nog steeds oplevert, door deze nieuwe 
vinding geheel zouden zijn opgeheven. 

Hoor een doelmatige inrichting van tafelblad, zit-
en voetbanken kan voor ietieren leerling van 7 tot 
15 a 16 jaar de juiste zit- en schrijf houding wor
den aangegeven, terwijl het den leerlingen gemak
kelijk zal vallen, die goede houding eeuige uren te 
bewaren. 

Zoowel in de school als in de huiskamer acht de 
schrijver deze bank van groote waarde om de ver-
keenle houding hij het schrijven, die de kiem is 
van velerlei lichaamsgebreken, tegen te gaan. Ze 
is overigens k.-urig en net afgewerkt, kost / 20 cn 
is gemakkelijk verplaatsbaar en tot de helft van de 
ruimte samen te vouwen. 

G r o n i n g e n . Sedert .'enigen tijd be-ioml bel 
plan eeue Vereeniging op te richten, tlie zich ten 
duel stelde het bevorderen ol' totslandbreiigen van 
verfraaiingen iu onze stad en omstreken. Kr wenl 
eeu voorloopig bestuur benoemd, dal zich iu de 
eerste plaats onledig hield met het ontwerpen van 
een concept-reglement, 't welk thans tot wet is 
verheven. Volgens tlit reglement wenscht de Ver
eeniging, door .samenwerking of in overleg met bet 
hestuur dezer gemeente, andere autoriteiten of par-
ticulieten, deu aanleg en de verbetering te verkrij
gen van wandelplaatsen en de verfraaiing van open
bare pleinen, vooral door aanleg van plantsoen. Zij 
zal hare inkomsten trachten te liekonion uil bijdra
gen en uit legaten ol' giften ineens. Wie jaarlijks 
minstens / 2.5U contribueert, is lid ; die eeue kleinere 
som bijdragen worden begunstigers, en die eene 
gift ineens schenkt van ƒ HM) of daarboven is lid 
vau verdienste. 

' s - H e r t o g e n b o s c h . Door «len heer J . vau 
Hasselt te Itottenlain i s , in verhand inet zijne aan
vraag om concessie V.NII- een stoomtramweg van 
hier langs Hintham. Herlikum, H e s wijk en Hint hei 
tot Veghel en verder van daar langs K i p , Gemert, 
Heek-en-Donk en Aarlerikstel tot Helmond, van Gede
puteerde Staten vergunning gevraagd tot het leggen 
van ijzeren sporen op du door die gemeenten loo|H'iide 
provinciale wegen en tot het berijden dier s|H>rcn 
met wagons, door stoom in beweging gebracht. 

A r n h e m . .Men verneemt, tlat de diploma's vnn 
tie Tentoonstelling vnn 1679 zoo goed nis gereed
liggen , en met de daarbijhehoorende bronzen ine-
dailb^ (voor zooveel het den internatfcmaion wedstrijd 
betreft, vergezeld van gouden en zilveren), binnen 
eenige dagen aan de belanghebbenden -zullen worden 
toegezonden. 

L e i d e n . Tot inepecteur van de stedelijke gasfa
briek is benoemd de heer A . W . M . Duppar, te 
Vianen. 

D o r d r e c h t . Door tien Gemeenteraad is een 
voorstel behandeld liet rellende de uitbreiding van het 
I.iernurstelsel eu de demping der zoogenaamde tlomle 
spranken. Tenslotte weid met 14 tegen 1 stem 
een voorstel aangenomen, waarbij B. en W . worden 
uitgenoodigd uun plan van rioler ing iu te dienen 
met raming der kosten, die daaraan vei honden zijn. 
De beslissing of eventueel tot de demping derdoode 
spranken zal worden overgegaan, werd aangehouden. 

G o u d a . In ile Dinsdag j l . gehouden vergade
r ing vau den Gemeenteraad werd het rap|mrt der 
Commissie in zake de waterleiding aan de orde 
gesteld, strekkende om eene inschrijving open te 
stellen voor eene concessie tot aanleg en exploitatie 
eener Goudsche waterleiding, met dien verstande, 
dat gegadigden in dc gelegenheid zouden worden 
gesteld te dingen naar uene concessie zoowel voor 
een IJselwuterleiding als voor eene leiding uil de Lek. 

Sjwedig openden zich de bronnen vsn welsprekend
heid en eene gemeentelijke exploitatie wenl door 
eenigen aanbevolen eu door anderen bestreden. Ten 
slotte werd het voorstel tier Commissie me! de meer
derheid van 2 stemmen (9 tegen 7) aangenomen, en 
de voorwaarden der concessie zullen alsnu sjwedig 
ter vaststelling worden aangeboden. 

Wij wenschen tie gemeente met het gevallen 
besluit geluk, daar tie exploitatie van gasfabrieken, 
waterleidingen en dergelijkeu aan dc publieke con
currentie moet worden overgelaten; eene gemeente
lijke exploitatie geeft veelal aanleiding, dat onkun
digen zich daarbij tot taak stellen als lid eener 
commissie van toezicht eCM groote rol te S|N'1.-II , 
waardoor het technisch personeel, abt bet uit waarkjk 
deskundigen In-staat, ontstemd wordt en OJI dun koop 
toe veel geld der gemeente aan verkeerde maatregelen 
eu liefhebberijen teloor gaat. 

T i l b u r g . Eene provinciale tentoonstelling vnn 
hout-, marmer- en decoratie-schilderwerk, vanwege 
bet alhier opgerichte Sehililershuud ter bevordering 
van kunst en nijverheid, zal op I Februari l H S l 
geopend worden. 

W o e r d e n . De heeren De liaan eu Kapt i jn, 
pannenlabrikantcii, zijn op de internationale ten
toonstelling van kle i - , cement- en gips-industrie te 
Herlijn uukround met ib*n 2cn prijs voor hunne 
dakpiinnen en vloertegels. 

D e l f S h a v e n . De onderhandelingen van den Ge
meenteraad met de Itnttentamsche Trainwaytnaat -
schappij zijn hervat en de voorwaarden der concessie 
gewijzigd, zoodat er uitzicht bestaat, dat de lijn 
Denkbaren—Rotterdam spoedig aangelegd zal kun
nen wonlen; van tie verbinding vau Delfshavcn niet 
Schiedam zal vooreerst wel niets komen. 

W a g e n i n g e n . De liaad deur gemeente besloot 
zich bij adres |o( de Tweede Kamer te wenden, 
met verzoek subsidie toe te .-taan voor eene \ lucht
haven alhier, waarvoor de plans bij den Minister 
van Waterstaat zijn ingediend. Het wenschelijke van 
het maken van een vluchthaven tusschen Arnhem 
en Vreeswijk, in het belang van handel en scheep
vaart, is reeds meermalen betoogd, en het nood
zakelijke daarvan nog bij de strenge vorst in den 
vorigeu winter gebleken. 

F r a n e k e r . De Gemeenteraad heelt tot stads
architect benoemd den heer il. Ilof-lra aldaar, met 
7 stemmen. Op den heer VV. A . tie Itupjier te Arum 
waren b' stemmen uitgebracht. 

D o k k u m . Was de feestelijke opening van den 
tramweg van Dokkuin naar Veenwi.uilen oorspron
kelijk bepaald "p den .'lOslen dezer maand, wegens de 
vele werk zaai u heden is de viering moeten worden 
uitgesteld tot deu oden October. Den fulen Oclohci 
zal du weg vuor liet puhliek worden openge-te|i|. 
|)o dienst zal vootloupig plaats heblien met IH paar
den eu 4 rijtuigen; terwijl afzonderlijke wagens voor 
het vervoer vau kimpinnn-goederen zullen luopeti, 

M i d d e l h a r n i s . Door den beer A . Kapt ijn le 
Woerden c. s. is aanvraag gedaan om concessie tot 
het leggen van een tramweg op Ovcrllukk ' i i 
Goeilereoile. Ilet voornemen bestaat, zoo mogelijk 
alle gemeenten van hel eiland in het net op te 
nemen, met Middelharnis als punt van uitgang. 

Advertentiën. _ 

)lanlsriia|»|)ij tol Hxploilalie 
van Slaatss|ioonvegen. 

Wordt gevraagd prijsopgaaf onder bijvoeging van 
monsters voor dc levering binnen drie maanden uu 
bestelling, franco stations Liers, van t i e n d u i z e n d 
s t u k s O N D E R L E G P L A T E N van geteerd vilt, 
metende 10U . 200 X 7 millimeter. 

Aanbiedingen moeten vóór 15 October a. s. wor
den ingezonden aau de Afdeeling Weg Werken 
tier genoemde Maal-, happij te Utrecht. 

Utrecht, den 1 October 1N80. 
Dl- D l l l b X T K U H G K N K I t A A L . 

Maatschappij tut KxpLoitatic van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
( V K I t N I K r \ V I X ( ; S F O \ | > S . ) 

Op Maandag den i l 1 ' * " October 1 8 S 0 , ties 
namiddags ten 2 ure, aan het Centmulhureuu der 
Maatschappij tot Kxploitalie van Staat ssj mor wegen 
hij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n°. 45. 
H e t l e v e r e n v a n s t a l e n s p o o r s t a v e n , 

s t a l e n l a s c h - e n o n d e r l e g p l a t e n e n 
i j z e r e n h a a k - e n s c h r o e f b o u t e n , a a n 
te b e s t e d e n i n t w e e p e r c e e l e n , t e n 
b e h o e v e v a n d e n s p o o r w e g L u i k — 
L i m b u r g . 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens art. 21 van het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 2 8 " " Septcmlicr 1880 ter 
lezing aan het Cenlnuilbureuu bij de Munwise Laan 
eu aau liet bureau van den Sectie-Ingenieur te Luik 
en is op franco aanvraag op gemelde plaatsen 
te liekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door deu Sectie-Inge
nieur voornoemd. 

Utreeht, den 28»"" September 1880. 

~ H. & J. SUYVERr 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

tlr HOIIIIIIIIM li,- Tuin, 
Bikkerstraat 20 en 22. te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S van allr Iwkcmli! typen 
.•II r e p a r a t i e n aan U'slaamln K K T K L S wonlen in 
ilt'ii kmlst mo^i'lijkt'ii tijil ;r, 'li '\vnl en nitguvoerd. 

Wijnstraat Rotterdam. 
IMHIKV .t COMP'S V E R T I C A L E S T O O M 

M A C H I N E S met of zonder S T O O M K E T E L , 
steeds voorradig. 

Wij gaiandeeren deze, als zijnde dc laste in hunne 
Soort, legen concurreerende prijzen. 
Gcilluxtrecrde prijscourant wordt op aanvraag 

toegezonden. 

http://eMtlia.it
file:///anlirstedinsen
http://i1ii.-turl.il
http://llu.-rustr.iat
http://Kries.be
http://Le.-uwai-.len
http://liid.no
http://AniNirrdi.ni
http://Kleincfel.lt
http://il.Nikh.N-k
http://biti.lv
http://ins.hr
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 2 October 1880. 

Aanbesteding. 
Op Woensdag 6 October, *s middag» 12 uur, zal 

door D I J K G R A A F en H O O G H E E M R A D E N ' van den 
Lekdijk-Rovendams, in het Gebouw voor Kunsten 
en Wetenschappen tc Utrecht, behoudens nadere 
goed keuring worden aanbesteed : 

Het leggen van een berm langs het 
binnentalud van den dijk tusschen 
den spoorwegdam bij Kuilenburg en 
het Klaphek over eene lengte van 
nagenoeg ÏOOOO Meter, 

l i e t bestek met «le teekeningen is op tïnnco aan
vrage ad / 3.— verkrijgbaar hij den Lithograaf 
B . B R O U W E R , Schoutensteeg, te Utrecht. 

Aanwijzing zal geschieden op Vrijdag 1 Oetober 
00) 11 uur, te beginnen aan het Veerhuis te Vreeswijk. 

Inlichtingen verkrijgbaar bij tien Ingenieur E . G . 
W E N Ï I N K , Kameraar van den Lekdijk-Bovendams, 
te Schalkwijk. 

W . J . D E P E S T E R S , Dijkgraaf. 
Mr. T. A . J . V A N ASCII V A N WIJK, Secretaris. 

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 van -4.V-

STERDAM miien op Maandag 11 October 
1880, ten 12 ure des middags, op liet Raadhui 
in het openhaar bij enkele inschrijving in drie pi' 
ceelen of in massa doen A A N B E S T E D E N : 

Het leveren van H A V E R , HOOI en 
S T R 0 0 , ten behoeve van de Paarden 
van den Reinigings- en Brandweer
dienst van 16 Oetober 1880 tot 16 
October 1881. 

De voorwaarden dezer Aanbesteding zijn uitsluitend 
tc verkrijgen ter Drukkerij der Gemeente, tegen 
betaling van /"0.15. 

Nadere inlichtingen zijn tc bekomen nnn het Bu
reau van den Directeur der Stadsreiniging, gedurende 
8 dagen de aanbesteding voorafgaande, tusschen 
10 cn 12 uren des voormiddags aan zijn Kanuwr 
O. Z. Voorburgwal 20!). 

Burgemeester en Wethouders voorn., 
Amsterdam, V A N T I E N H O V E N . 
28 Sept. 1880. De Secretaris 

D E N E U F V I I . L E 

VOOR HET O N T W E R P VAN EKN 

K U N S T - N I J V E R H E I D M U S E U M 
met daaraan verbonden School. 

Het Bestuur der A C . U E M I E V A N B E E I . I I E K I . E K U N S T E N E N T E C H N I S C H E W E T E N S C H A P P E N le Rotter
dam, biedt bij dezen aan Nederlandsche Bouwkundigen de volgende prijsvraag ter beantwoording aan : 

Plan van een KUNST-NIJVKItHF.il) MUSEUM met daaraan verbonden School. 
Hoewel het doel niet is om plannen voor eene dadelijke uitvoering te krijgen, beoogt voornoemd 

Bestuur ccn plan van een Kunst-Nijverheid Museum in cenc aanzienlijke gemeente van ongeveer 150,000 
inwoners. 

Het gebouw moet worden ontworpen op een aan alle zijden vrij terrein. 
Het gebouw zal moeten bevatten: 

a. Een met tochtdeuren afgesloten ingang. 
b. Eene groote vestibule met een vertrek voor den portier, eeno garderobe cn hoofdtrap naai'dc eerste 

verdieping 
c. Een of meer neventrappen ter verbinding van alle verdiepingen. 
rf. Twee groote zalen voor het opstellen ran grootcre Kunst-Nijverheid voortbrengselen or afgietsels 

daarvan. 

e. Zes a acht kleinere zalen, galerijen of vertrekken voor het tentoonstellen van kleinere voor werpen 
of afgietsels daarvan. De onder rf en e bedoelde lokalen zooveel mogelijk in doorloopend verband 
met elkander te brengen cn deels van boven, deels van zwicht te voorzien. 

ƒ . Eene zaal bestemd voor het tentoonstellen van voorwerpen die door do eigenaren, vervaardigers of 
industriëlen aldaar ter tijdelijke bezichtiging worden gesteld. 

g. Eene uïnke bibliolheekruiintc, ook gemakkelijk gelegen ten opzichte van het gchruik bij dc school
lokalen, 

* . Eene leeskamer voor het publick met dc noodige ruimte voor het opslaan van groote plaatwerken, 
t Eene zaal voor het houden van lezingen of voordrachten voor een publick van ± 300 personen. 
* . Eene bestuurskamer van voldoende grootte om ook tot het houden van kleinere bijeenkomsten te 

kunnen dienen. 
1, Eene kamer voor den Directeur van het Museum, 
m . Een of twee kamers voor Bureau. 
n . Eene gipsgieterij om afgietsels ten dienste van het Museum of voor het publiek te k linnen ver

vaardigen. 
0 . Een lokaal of aU'lier geschikt tot het photographoren van kunstvoorwerpen. 
p. Eene woning voor den custos vnn het gebouw, bestaande uit 3 a 4 vertrekken met keuken. 
q. Privaten. 
r . Bergruimte voor lecge kisten, brandstoffen enz. en voor het in- en ui t fa t ten. 

Het Museum zal op geschikte cn monumentale wijze verbonden moeten worden met dc in een afzon
derlijken vleugel gelegen Kunst-Industrieschool. Dc voor deze school benoodigde lokaliteit behoeft niet in 
het plan te worden opgenomen, doch wenscht men te zien aangegeven, op welke wijze de verbinding van 
dc School met het Museum cn de hibliotheekruimte zal wonlen bewerkstelligd. 

Opname van eene centrale verwarming is niet noodig, doch zal in het construeren daarvoor dc noodige 
ruimte moeten aanwezig zijn. 

Verlangd worden: 
1 , de platte gronden (die van de fundering en bckapping niet vereischt); 
2 , minstens 2 voorname doorsneden; 
3 , de twee voornaamste gevels, ilcze allen op dc schaal van 1 c. m. per M . ; 
4, een detail van de belangrijkste travee van den voorgevel op de schaal van 5 c. m. per M . : 
5, eene korte toelichting. 

De gevel moet zoodanig worden ontworpen, dnt kunstenaars cn ambachtslieden gelegenheid heblicn 
daaraan hunnen kunstzin en hunne vaardigheid ten toon te spreiden. 

Dc plannen moeten vóór of uiterlijk op den 1 « " Maart 1881 aan het gebouw der Academie te 
Rotterdam (Coolvest) behoorlijk ingepakt, franco worden ingezonden, onder een motto met begeleidend 
verzegeld naambriefje van hetzellde motto voorzien, alsmede van een adres om de stukken tc kunnen terug
zenden cn met den ontwerper te kunnen rorres|>ondci'cn zonder opening van het naambriefje. 

De volgende prijzen worden uitgeloofd: 
Voor het beste ontwerp, eene Gouden Medaille op den stempel der Academie, tor waarde van 

f 100, benevens f 400 in geld. 
Voor het in dc 2 ' plaats best gekeurde ontwerp f 300 in geld. 
Voor het in de 3 ' plaats gekeurde ontwerp een G e t u i g s c h r i f t der Academie. 
De eerste prijs zal alleen dan worden toegekend, wanneer volgens het oordeel der lieoordeclnars het 

beste plan aan de eischen van een goed ontwerp voldoet. 
Bij eventuele gelijkstelling van twee of meer ontwerpen zal het lot beslissen omtrent dc aan dezelve 

respectivehjk toe tc kennen prijzen. 
De ontwerpen waaraan prijzen in geld worden toegekend, worden tegen uitbetaling van den toegekenden 

prijs aan den in het naambriefje vermelden vervaardiger, het eigendom van de Academie. 

De beoordeeling zal geschieden door cone Commissie, bestaande uit dc Heeren: 
W . T R I J S E N , lid van het Bestuur der Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen, 

te Rotterdam, V O O R Z I T T E R . 
E . O U G E I . , Hoogleeraar aan de Polytechnische school to Delft. 
O. J . D E J O N G H , Directeur der Gemeentewerken, te Rotterdam. 
0. M L ' V S K E N , Architect, Voorzitter der Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, te Amsterdam. 
F . I. N I E U W E N H U I S , Architect tc Utrecht, Leeraar aan de Academic van Beeldende Kunsten en 

Technische Wetenschappen, te Rotterdam. 
A . W . V A N D A M , Architect te Rotterdam, Hoofdonderwijzer aan genoemde Academie. 

Door de aanvaarding dezer o|»lracht zijn dc voornoemde leden der Commissie van beoordceling uitge
sloten van de mededinging naar de uitgeloofde prijzen. 

Het Bestuur der Academie heeft het recht alle plannen na afloop der beoordeeling gedurende 14 dagen 
in een nader te be|.alen lokaal openlijk ten toon te stellen. 

Na afloop dezer Tentoonstelling worden de niet bckioonde ontwerpen franco aan het correspondentie 
adre» teruggezonden, tenzij directe terugzending aan het eigen adres mogt worden verlangd. 

Aan ieder deelnemer zal worden toegezonden een afdruk van het rapport der Commissie van beoordeeling. 
Afdrukken van dit programma zijn op franco aanvrage te bekomen b(j P . J . J . H U Y B E R S , Custo 

der Academie (Coolvest) alhier. 

Het Bestuur der Academie van Beeldende Kunsten cn Technische Weienschappen, 
Mr. W . li. s ' J A O O B , VOORZITTER. 

„ „ H E N D K . V E D E R , S E C R E T A R I S . 
R O T T E R D A M , 1 October 1880. 

1880 VEILING Woensdag 6 Oetober 
GUNNING Woensdag 13 Oetober 
heide dagen des middags ten 12 ure, in het Ven-
duhuis der Notarissen in de Nobelstrant l i " . 5 , te 
's Gravenhage, van de 

HOUTKÓOPEBIJ genaamd WINDLTJST, 
bestaande in 2 H O U T Z A A G M O L E N S met A A N -
H O O R I G H E D E N , H K E R E N H U I Z I N G , S T A L L I N G , 
K O E T S H U I S , G R O O T E N T U I N , W E I L A N D eu A R 
B E I D E R S W O N I N G E N , 

alles gelegen ouder de gemeente Veur, tc zamen 
groot 4 Hectaren, 29 Aren 28 Centiaren. 

Breeder omsi ' l l leven bij Biljetten eu advertentien 
geplaatst In net Vaderland van den 28 Augustus l l . 
n". 203 en iu het Dagblad van '/.aid Holland en 
's-Gravenhage van den 38 en 30 Augustus l l . n". 204. 

Nadere information te bekomen ten kantore van 
do Notarissen E I K E N D A L & L I U T E N B E R G , in het 
Noordeinde n° . 38 te 's-Gravenhage. 

Voor Ingenieurs en Bouwkundigen. 
Papier au Ferro Prussia te. 

Ier vermenigvuldiging van Teekeningen 
v i m e o n O a l q u e . 

Prijs per Rol vnn 10 Meter / 7.60. 

Ilij J O H . Q. S T E M L E R C l . , Boekh. , 

P 
M O Z i A I Ë K . 

A R K E T V L O E R E N 
en ver~laa.de gefigureerde Te

gels, voor Maren en Decoratie. 
DE L I N T & C " . , Haringvliet7, Rotterdam. 

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 . 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

VAL DE! TRAVERS, 
•̂̂ xî ^^hSJpaP^Jt' ~ K ^ f t berigt dat door haar tot eenige A G E N T E N voor den 

"^kieri.K+3LJ&&r verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 

F O L K E R S & , C o . te A m s t e r d a m , 
door wie ook tot het leggen van vloeren inlichtingen wonlen verstrekt en orders voor geheel Neder, 
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de Fabriek, Bcltweg N " . 3 , te Amsterdam. 

De Directeur W. P. WALSH. 

FABRIEK DE HOLLANDSCHE IJSSEL 
JDJE J O M 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 en vervaardigen in den kortst mogelijken tijd alle soorten vau S t o o m b a g g e r u i o l e n s in hout- of 
tysercotvtrucue, volgens eigen systeem, geschikt voor elke tliepte en Opbrengst van 150 tot '2000 M ' per 
werkdag, en rerdsr 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 o 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 - ru B r u g c o n » t r u c t i e n enz. 

LOUIS GOFFIN & C,E. 
A V E N U E ROGIER 28. 

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 . 
A l g e m e e n D e p o t 

D E R 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 
V A N 

SVMUi:".. TE FEIIMS. HWkïlIJk. 
Z I L V E R E N M E D A I L L E 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 PARIJS. 
Teekeningen en Prijscourant zijn te hevragen hij 

J . J . S A N U , Wijnhaven 76 Rotterdam, alwaarook 
verkrijgbaar: Verschil lende soorten van goedkoop 
T E G E L S cn T R O T T O I R S T E E N E N (genre 
Sarregueminos), 

GAS-ZUIVERING 
door het gebruik van ijzer-oxyde, gclevciil door de 
Gas Purification and Chemical C*. Limited London. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en O o s t - l n d i ë 

W. Hoven cn Zoon, Rotterdam, 
bij wien bijzonderheden en prijsopgaven verkrijg
baar zijn. 

II. HOLSBOER, te Arnhem. 
i i i i » . S U v e r e a M e d a i l l e , o s r W a t e r -

p a n . l n a t r u i n e n t e n . 
1 * 7 9 . H o o a j N t e o n d e r f l f h r l d l i i f f v o o r W a 

t e r p a n , p n H o e k i n e e t - l n f l l r u i n e n t r n . 
Voorts: E Q U E R R K S , B A K E N S , M E E T K E T T I N -

O E N , P A S S E R D O O Z E N , enz. enz. 

M o z i i i k T e s t i s voor V l o e r e n " 
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 , enz., nismede B E K L E E D I N G 
van M U R E N , T E G E L S voor B L O E M B A K K E N en 
P A N E E L W E R K enz. 

Uitsluitend Agentschap van Maw & C°. 
voor Nederland en deszelfs Kuloniëti 

Gr. J. OOH, 
F i r m a A N T . D E W I L D . 

Scheepmahershavet. N". 02 en Jufferstraat N". 50 . 

R O T T E R D A M . 

Bekwamen Kooplieden 
recommandeer ik den invoer van mijne uitstekende 

FïMiin. 
Dit hij/onder aangename artikel vereischt voor den 

handel geene uitsluitende keunis vim het vak. Een 
Instrument als Monster lever ik tegen engros-prijs. 
Prijscourant gratis. 

Weidenslaufer, 
Berlin, Dorotheenstr. 88, Pianofabriek. 

O n m i s b a a r K e u r i g S p o t p r i j s 
Atlas Plantkunde Dr. 
Atlas Sterrenkunde Dr. 
Atlas Meet- en Natuurkunde Dr. 
Atlas Schcikunde-Technologie Dr. 

Coster 
Kaiser 
Brutel de la Riviere 
de Loos 

Wij kregen in ons bezit tie beroemdo i zoo fraai en keurig bewerkte Atlassen, 
met zoo bij uitstek lijn bewerkte 8 la i i l |> la t i ' l l , door de voornaamste Mannen van 
ons land op bovenstaand gebied bewerkt, zoo uitstekend geschikt voor ietier die maar 
iets te maken heeft met Plantkunde, Sterrenkunde, Meet-, Schei-, Natuur- en Werk
tuigkunde. Wij kunnen deze prachtvolle Atlassen, in tien volsten zin des woords 
smaakvol en met een groot aantal keurige platen bewerkt, onmisbare handboeken 
voor ieder, tot een w e z e n l i j k «potprj jwjs .» aanbieden. 

1. Dr. C O S T E R , Atlas voor de Plantkunde met uitvoerigen verklarenden tekst, bewerkt door 
Dr. MORITS W 1 L L K O M M , folio formaat met 31 groote fraaie platen, duizenden fraaie afbeeldingen be
vattende. I n p l a a t , ƒ . | . 5 « v o o r . l e e k t . ƒ 1 . 1 5 . 

2. Dr. B R U T E L D E L A R I V I E R E , Atlas voor de Meet- en Natuurkunde, bevattende 7 0 0 
prachtige platen of afbeeldingen met verklarenden tekst. I n p l a a t , ƒ J . 5 0 v o o r . l e e h t . f 1. .10. 

3. Dr. K A I S E R , Atlas voor de Sterrenkunde met verklarenden tekst, bew. naar Dr. K . BRUHNS, fol. 
form., vol met allerfraaist bewerkte pl. en hondenlen fig. I n p l a a t . J'9.90 v o o r a l e e h t . ƒ 1 . S 5 . 

4. Dr. D E L O O S , Atlaa voor Scheikunde en Tecbnologie met verklarenden tekst, bewerkt 
door Dr. S C H O E D L E R , en een groot aantal keurige pinten cn figuren, zeer fraai bewerkt, l n p l a a t . 

ƒ » • » « v a a * a l e e h t . f 1 .—. 
W i e t w e e v e r a e h l l l e n d e . % t l a . . e n b i j e l k a n d e r n e e m t krijgt iederen Atlas 1 5 c e n t 

m i n d e r . Wie ze allo 4 bij elkander koopt ontvangt zo / 1.— minder, alzoo v o o r . l e c h t . f 1.5*1 
l a p l a a t . 114.30 a l l e 4 . 

Keurig fijn ia de bewerking cn uitvoering dezer voor ieder onmisbare en gemakkelijke Boekwerken. De 
bewerking, door Specialiteiten geschied, pleit voor de deugdelijkheid, leder die maar ecnigzins met de 
wetenschap te maken heeft znl zeker nooit fraaier, degeluker en makkelijker werken voor zulk een spot-
l'ii.l- zich verschaften cn wij /ijn er van overtaigd dat ieder, die ze koopt en ziet, ons zijne hoogste te
vredenheid zal betuigen en moeten toestemmen dnt deze fiisschc, gloednieuwe werken een koopje i s , zoo-
als zelden voorkomt. Haast U dus, de voorraad is klein, de Boeken zijn fraai, nieuw en goedkoop. 
Spoedig zal de kleine voorraad op zyn. Zend oen [sjslwissel en schrijf er op Atlassen en de Nos. die 
men verlangt. De toezending g e N C h i e d t f r a n c o overal heen door het geheele land. Ba QEBRs. 
E . dB M. C O H E N , Magazijn van tioedkoope Boeken, te Arnhem of te Nijmegen. 

Gedrukt by O. W . van dor Wiel & C°. te Arnhem. 

Vijftiende Jaargang. N°. 41. Zaterdag 9 Oetober 1880. 

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

V O O » 

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 . 
Het Weekblad verschijnt des Zaterdags. 

Het abonnement bedraagt voor liet binnenland / I J l per I maaiideii <>f 
wel bij vouruitbctaling :es gulden per jnnr. Afzonderlijke imminent big voor-
ui tbe» telling 15 ceut. 

Alle stukken en advertentien te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentien uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Advcrtcuttéu van L—I regels ƒ I.—, daarboven 20 ceut voor elkeu regc 
plaatsruimte CL 10 cent voor een bewijsnummer. Advertentien voor liet bui
tenland 2T. cent per regel. 

H E A N T W O O R D I N G V A N E E N I G E VIÏAGEN 
DOOR DB 

M A A T S C H A P P I J TUT HEVOIIDERING DEU B O U W 
K U N S T V O l H K i K S T E L R 

Aansluitende aaa het voorgaande nummer, volden 
hieronder de antwoorden, door de Afdeeling '«-Gra
ven hage uitgebracht op een vijftal der vragen, in 
het DOOfd dezes bedoeld. 

B Welke middelen heeft men voor het keuren 
run ddkleienT' 

lie ondergeteek enden, dour Uwe Vergadering uit
genoodigd tut het beantwoorden der bovengenoemde 
vraag, hebben de eer onderstaande als antwoord 
mede te ditden. 

Het keuren van leien is voor het grootste ge
deelte gegrond op ondervinding en voornamelijk op 
de wetenschap, uit welke (.Toeven men dak leien heeft 
verwerkt. 

Tut de beste snort behouren dt! zoogenaamde echte 
Itijuleieu, welke gevonden worden in eene groeve 
tusschen Cobleulz en Wiesbaden. Op hare opper
vlakte bevindt zich zwuvHkies, het voorkomen heb
bende van stukjes goud. Deze soort is echter zeer 
schaars en /.eer duur, 

Ken even deugdzame lei vindt men in het noor
den van Schotland en is bekend als Poluchiilus. 

Ook Amerika levert licste soorten op. 
Eene slechte soort vindt men bijvoorbeeld in As-

lenberg bij Westsalen; deze zijn to herkennen aan 
eigenaardige streepjes (mugneetkies, haarkies, kan-
kies en/.), welke spoedig duor vocht worden aange
tasten, gelijk de ondervinding bewezen heeft, weinige 
jaren 01 het dekken, de lei geheel doen verleren; 
de prijs dezer leien is dan ook seer laag. 

Ingeval editor de plaats van herkomst onbekend 
is , vSnneanen wi j , dat men een vrij juisien maat
staf omtrent de deugd der leien kan verkrijgen, 
duor het vermogen te onderzoeken, dat zij besitten, 
teu opslokte van het opnemen van water. 

Uaurtoo woidt de lei SSSSS bel.vu. Ijk gedroeg.! cn 
gewogen; hierna plaatst men ze ecu of twee dagen 
in water, en na ze alsdan aau de buitenzijde weder 
afgedruogd te hebben, herhaalt men de weging. 
Het verschil in gewicht wijst dan de hoeveelheid 
water aan door de let opgenomen. 

l iet zestal leien , hetwelk hiernevens ter bezichti
ging gaat, hebben wij aan tleze proef onderworpen 
eu als uitslag vermelden wij : 

(iewicht vóór (iewjrbt na 
de dc 

indompel tug indompeling 
No. 1. Amerikaansrbe roode lei 1,475 1,475 
No. 2. Fninsclie panne lei 0,455 0,44(15 
Nu. :J. Ki.gels.rhe lei 0,570 0,57:1 
No. 4. lielgitfübe lei O-ii'.-. 0,507 
No. 5. Uiinlei 0.765 0,7865 
Nu. 6. a f i i n l l l l Ü.NJ75 0.H385 
Hieruit blijkt dat No. 1 geen water heeft inge

nomen en al de overigen SOM zeer geringe hoeveel
heid, zoodat deze als deugdzame leisoort zijn aau 
te merken. 

Aangenaam zou het ons geweest zijn met monsters 
van minder gehalte deze proef te hebben kunnen 
nemen, doch in het verkrijgen van slechts een paar 
sluks zijn wij uiet kunnen slagen. 

Naar den klank zijn leien niet altijd te beoordeclen; 
het bijgaande munster No. \ wordt barder naarmate 
het langer aan de lucht wordt blootgesteld; tlit is 
bij jarenlang gebruik gebleken en zal aan het 
nieuwe Ministerie van Justitie we) ondervonden 
wonlen. 

Met bovenstaand antwoord hojien wij aan Uw 
verlangen voldaan te hebben. 

's Gravenhage, den 17 Maart IHHQ. 
V. W . B R A A T . 
VV. A . S M I T . 
S. J . SLOTtlOOM. 

sDeslaat er, met het oog op het erkend gemis 
aan voldoend bouwkundig onderwijs ïn Neder
land, aanleiding om bij de Hooge Regeering aan 
te dringen tot het stichten van een leerstoel aan 
de Rijkx-Academie te Amsterdam?' 

De Commissie, aan wie de beantwoording dezer 
vraag is opgedragen, vermeent, dat aan eene inde 
hoofdstad gevestigde Hij ks-Academie van beeldende 
kunsten het onderwijs in de bouwkunst uiet mag 
ontbreken. De bouwkunst mag bij de schilder- en 
beeldhouwkunst niet achtergesteld worden; zij heeft 
dezelfde rechten en dezelfde aanspraak op do be
scherming der Hooge Regeering als deze. 

In zooverre bestaat er dus naar het oordeel der 
Commissie zeer zeker aanleiding om bij de Hooge 
Hcgcering aan te dringen op het stichten vuu een 
leerstoel in de bouwkunst aan de Rijks-Academie te 
Amsterdam. 

Of nu evenwel die aanleiding bestaat bepaaldelijk 
met het oog op het erkend gemis aan voldoend 
bouwkundig onderwijs in Nederland, dit is niet bo
ven verdenking verheven. Want hoezeer de stich
ting van een leerstoel in de bouwkunst aau de Rijks-
Arademic voor Amstenlam en voor de gefortuneerde 
bouwkuustleerliiigen, ontegenzeglijk eeue aanwinst 
zoude zi jn, zoo zou dit toch in hot gemis aan vol

doend bouwkundig onderwijs iu Nederland, aange
nomen dat dit werkelijk l**tnal, niet geheel voorzien. 

Wel zou mogen verwacht worden, dut het on
derwijs in de bouwkunst aan eene Academie van 
btrOMendo kunsten meer in arlistieken zin zou wor
den opgevat dan aan OMM polytechnische schtxd, 
waar dit uit, dou aaid der inrichting meer weten
schappelijk i»; maar slechts een zeer klein gedeelte 
van het boiiwkunst-stuileerende jonge Nederland zou 
van ilat onderwijs kunnen gebruikmaken, daar de 
kosten veel te hoog zullen zijn voor den gewonen 
burgerstand, waaruit toch de meeste bouwkundigen 
\' i 'i i komen. 

Daarom acht de Commissie het zeer wenschelijk, 
dat «Ie Hooge Regeering mocht besluiten om iu die 
plaatsen, waar het bouwkundig ouderwijs werkelijk 
onvoldoende is gebleken, de bouwkundigeteekeoseho-
leu tloor krachtige subsidie instaat te stellen het 
omh'iwijs te verbeteren en uit te breiden, zoo door 
aankoop van modellen, enz. uls door het vermeer
deren en beter snlariocren der onderwijzers. 

Dit zou, naar het i»".rheiden oordeel dot' Com
missie , meer lot eene algemeene verlielering leiden 
en in het genus anti voldoend bouwkundig ouderwijs 
voorzien, daar waar het ii'nwlig is. 

I I . J . M O N D T . 

J . II. LoOtSKN. 
's-Gravenhage, tien 10 Maart 1880. 

tls er in de laatste jaren vooruitgang te bespeu
ren in <le kunstmatige droging van timmerhout!" 

Uroog bout is voor goed timmerwerk een eerste 
vereischte, immers als het hout na de bewerking 
nog vochtig is en dus tlrogcn en dientengevolge 
kriui|M'U moet, tlau worden alle vei bindingen los, 
deuren eu blinden en dergelijke beweegbare deelen, 
wonloii scheefhoekig en sluiten niet moei —zoowel 
vaste als beweegbare betimmeringen verliezen hare 
deugdelijkheid eu sierlijkheid. Voor de hechtheid 
dm en ook saai hut fraaie aanzien dor üiuioüiwar• 
ken is het noodig, dat het hout M i n u i lijk droog zij. 

De graad van droogte kau voor verschillende doel
einden ook verschillen; zoo is bijv. niet noodig dat 
balklagen even droog zijn als kaphout of vloerplan
ken , terwijl daarentegen voor deuren en lauihrisee-
ringen weer veel droger hout vereischt wordt dun 
voor vloeren of kappen. De ralen hiervan ligl voor 
de hand: iu hint lagen komen geene houtverh'unlingen 
voor, die schade kunnen lijden door krim|>eu en 
behoeft het hout ook niet volkomen droog te zijn, 
omdat het toch bij het gebruik onlieschsnnd aan 
regen eu allerlei vochtige invloeden blootgesteld wordt, 
zoodat daartoe zoogenaamd iwinddroog" voldoende 
geacht kau worden. 

Kaphout en vloerdelen, hoewel droger hout 
vragende dan bintlagen, kunnen toch om bovenge
melde redenen, als BB met eenige zorg behandeld 
wonlen, ook zonder kunstmatige droging goed vol
doen. Bovenal geldt hier vooral de overweging, dat 
wanneer vloerdelen en beschotten volkomen droog 
zouden wonlen aangewend, in een nieuw gebouw, 
waar n e l water aangebracht wonlt, bijv. aan plafonds 
eu bepleisteringen, het zwellen evenveel kwaad zou 
doen als anders het krimpen. 

Het komt Uwe Commissie voor, dal het voldoende 
zou zijn om hij ieder bouwwerk van eenigen om
vang hij het begin der werkzaamheden al het hout
werk aan te voeren, dat voor den ruwen bouw noodig 
is , op luchtige stajiels opgeslagen, voor regen en 
zonneschijn gedekt, zoodat de lucht van alle zijden 
vrijen toegang tot het hout had, om naarmate hot 
werk vonlerde te worden gebezigd. 

Voor fijnere werken moet echter heter gedroogd 
worden en daarvoor komt dus kunstmatig drogen 
zeer iu aanmerking. Of er in den laatsten tijd 
vooruitgang bestaat iu het kunstmatig drogen van 
hout, daaromta'nt kunnen wij niet veel mededeelen. 
Ongeveer 4 jaren geleden is het kunstmatig hout-
drogen in onze Afdeeling behandeld eu ons is na 
dien tijd niets nieuws bekend geworden. 

De beste wijze vau houtdrogcu komt ons voor te 
zijn die, welke het hout eenigen lijd blootstelt aan 
een stroom warme lucht. 

Eikenhout kan in lietrekkelijk korten tijil volkomen 
krimpvrij gemaakt wonlen door berooking. 

Deze bewerking is eigenlijk geen drogen van het 
hout, het is meer het verdikken der in het hout 
aanwezige sap|>cn; het krimpt hij de bewerking ook 
zeer weinig eu is vooral voor meubelen eu Itjnere 
betimmeringen zeer nanbevelenswaardig (ons is echter 
geene manier van houtdrogcu liekend, die niet door 
een snollen stroom warme lucht overtroffen wordt; 
alle hout, dut kunstmatig of in de natuur gedroogd 
is , moet naar onze overtuiging nog krimpen als het 
daamnu wordt blootgesteld). 

Wij meenen hierbij nog lo moeten opmerken, dnt 
een voorname oorzaak van het verwerken van niet 
droog hout voor binnenbeümmering voortvloeien moet 
uit de bejiulii.g die iu de meeste bestekken voorkomt, 
dat het timmerwerk op do phiats van den bouw 
zelve moet worden in elkander gemaakt. Het is 
tamelijk duidelijk, dat het onmogelijk is (om uiet 

eens van de kosten te spreken) om bij ieder werk 
eerst een afzonderlijk, droog en waterdicht hulp-
'j Ivjnw le maken, waarin timmerwerk gedroogd, 
vervaardigd en gegrondverfd wonlen kan; evenmin 
kun het balpen om het hout eerst in eene afzonder
lijke inrichting te drogen en dan Op het werk le 
bivngen en daar (meestal des winters in een houten 
loods) te kt ten bewerken en lijmen. 

V. H . V A N H A L S I K . 
A . P. V A N D A M A W Z N . 
II . P. Ml 'TT Kits KN Z N . 

n Welke middelen kan een Gemeentebestuur 
aanwenden om hel stichten van particu
liere bouwwerken, di" aan de eischen *an 
degelijkheid cn schoonheid beantwoorden, te 
bevorderen'!" 

Zoo luidt de vraag ons door U ter Iveant woord ing 
voorgelegd, en gaarne daaraan oplossing wenscheiido 
te geven, veroorloven wij ons het navolgende als 
onze denklieeldeii daaromtrent mede te deelen. 

In de eerste plaats meenen wij erop te mogen 
wijzen, dat de degelijkheid eu schoonheid, waarvan 
hier sprake is, afgescheiden van elkander behandeld 
dienen te worden, vooral ook omdat de eerste door 
een (ieineeniulk'stuur altijd, de tweede niet steeds 
in voldoende mate is tc verkrijgen. 

Is eene Gemeente toch in het Iwzit van eene 
doelmatige verordening op het bouwen en wordt 
deze met kracht en verstand gehandhaafd, dan is 
dat voldoende om degelijkeu bouw te bevorderen, 
afgezien nog van de bijzondere bepalingen die een 
Gemeentebestuur zoude kunnen maken, wanneer het 
aan particulieren verlof geeft op gei neen teterrein 
te bouwen of wel dat terrein aau hen verkoopt. 

Voel moeilijker schijnt het ons toe schoone ge
houwen te verkrijgen, atgozieii nog van het abstracte 
denkbeeld wat al ot niet schoon is te noemen. 

Geen ingezeten toch behoeft of kau genoodzaakt 
«jji'.rilen deze of geene bouwvormen, die een lie-stuur 

gaarne wenscht, te volgen, en mocht men daarin 
bij een enkel jiersoon soms slagen, het zal wel steeds 
tot ile vrome wenschen blijven behooren, dat men 
de bewoners van eene geheele straat of eenig (dein 
zooverre brengt, dat allen zullen toestemmen een 
vnuj-.if opgemaakt plan le volgen, of door verschei
denheid in vormen het denkbeeld van werkelijke 
schoonheid te verwezenlijken. 

Is de Gemeente liezitster van het bouwterrein, 
dan kan ze, de ondervinding leert het met de be-
bouwlng der Laiige-Pnuten, tenminste iets totstaud-
brengen en eene verknoping met overlegging van 
bouwplans, waarhij minder op den koopprijs dau 
wel op het ontwerp wordt gezien, is misschien iu 
die gevallen zeer aan te betelen. 

Heeft de Gemeente evenwel op den bouwgrond 
geen eigendomsrecht, komt alles toe aan hem die 
bouwen w i l , dan blijft er , naar onze bescheiden 
meening, weinig anders over dan het voorbeeld vau 
Brussel te volgen en een wedstrijd met verschillende 
premien uit te schrijven. 

Die premien zullen evenwel van zoodanige betee
kenis moeten zijn, dat zij de kosten, die hel aan
brengen van schoonheidsvorinen zoo in-als uitwendig 
vonlei-en, voor een deel kunnen dekken, terwijl tot 
leden der jury bekende, bekwame en onafhankelijke 
architecten gekozen dienen te worden, Helst in eene 
andere plaats dan waar ze ter beoonleeling worden 
geroepen, woonachtig zijnde. 

Gaarne had Uwe Commissie gewenscht te kunnen 
verklaren, dat het schoonheidsgevoel ook in de archi
tectuur hiertelande reeds zoo vasten voet heeft 
eerkregen, dat alleen eene bekwame leiding der 
Gemeente-ambtenaren instaat zoude zi jn, tot de 
in tie vraag ge wensehte resultaten te geraken; maar 
wanneer ze ziet, dat zelfs iu landen, waarin dat 
gevoel ontegenzeglijk meer en beter is ontwikkeld 
dan hiertelnnde, het stichten van schoone | « r t i -
culiere bouwwerken niet dan door buitengewone 
middelen kon worden verkregen, dan schroomt zij 
niet voor te stellen, om ter bereiking daarvan dat
gene te volgen , wat in tien vreemde dikwijls met 
goed succes wordt beproefd. 

B. R E I N I I E U S . 
J . V A N L I T H J r . 
J . 11. P F E I F F E R . 

»hi hoeverre verdient de bekleed ing met l'agen-
cc-tegeln voor buitengevels aanbeveling? 

ii Welke wijze van bevestiging is de meest 
deugdzame? 

v Wnt is er te zeggen van eene meer algemeene 
toepassing van verglaasd aardewerk aan buiten-
gewlsf 

Mijne Heeren! 
Do aangename gedachte te koesteren, om onze 

gevoelens te mogen uiten omtrent eene vraag, welke 
wij de eer genoten aan ons door het Hoofdbestuur 
te zien opgedragen, is voorzeker eene aangename 
taak te vervullen, doch eene niet gemakkelijke. 

Wij slreelen ons dan , dat wij voorzooverre als 
ons mogelijk is het voorrecht te mogen hebben, om 

iu dit verslag te trachten S M te toonen hoe een 
schoon en deugdzaam fabrikaat de verglaasde tegels 
of fayence is in hare toepassing in verbinding. 

Wnt m l de nckleeding van favCTce-tegcto nan 
buitenmuren uitwerken l 

De toepassing van fayencc-tegels vormt, wanneer 
zij op hunne plaats wonlen aangebracht, inderdaad 
een schoon affect Zij kunnen tevens een tweevou-
digen dienst doen, en wel bg voorbeeld; plaatst men 
uit versiering aan een gevel de tegels iu nissen ou
der de kozijndor[iels of vullingen in nissen van lise-
neu, of, als banden in deu gevel tot verklaring dat 
zich achter dien hand de balklaag bevindt, dan 
verkrijgt men werkelijk eene bek leed ing, welke uiet 
alleen tutu de eischen van smaak of raison d'etre 
voldoet, maar tevens ook van het practische stand
punt uitgaande, een groote beschermer wordt Mor 
vocht. daar het fabrikaat zoo uitstekend daarvoor 
geschikt is. 

De soliditeit der tegels is uitstekend, de grond
stof i s , wanneer men Engclsch fnbiikaat heelt (de 
andere soorten afgescheiden) zuiver gezifte Engelsche 
klei van de fijnste (pialileit, met een weinig pijp
aarde dooreengei iicngd. 

De tegels zijn ook gehcel-cii-al van de dezelfde 
sjiecie, niet zoouls andere soorten, enkele uitgezonderd, 
welke in deu regel beslaan uit % gnne grondstof 
en de bovenste laag, zijnde uit eerstgenoemde 
fijne geprepareerde klei. Neen, M . H . , de Engel-
sehen leveren nooit andei's dan tegels welke gcheel-
en-sl, uit welke kleur gij ook verkiest, zijn vervaar
digd van één soort k le i , welke dan ook goed door
bakken worden. Is het fayence, dan kunt gij er op 
geschilderd krijgen wat gij maar wilt en in welke 
kleur of tint gij verkiest, verglaasd of nnverglaasd. 
Zijn het de gewone tegels, welke meestal voor vloe
ren, in enkele gevallen voorstaand werk gebruikt wor
den, dan worden zij eerst gevormd, vervolgens wor
den de ornementen er hyilruulischgewijze Ingeperst 
en even zooveel kleuren als het ornement in de tegels 
aangeeft, doorbakken. 

VerkiOkt gij majolica, etui fabrikaat van tegels dat 
niet alleen voor wanden, maar ook veel op verschil
lende plaatsen tot orneering van plafonds wordt toe-
gepast, welnu, dit fabrikaat wonlt, na eerst gevormd 
te zijn en beschilderd, tot op een zekere diepte b. v. b. 
drie a vier millimeter naardat de teekening zulks ver
eischt, ingeperst, waardoor gij verschillende hoogten 
en diepten verkrijgt, welke er een zoogenaamd bas-
relief aan doen geven, hetwelk geen onoardigen 
indruk maakt. 

Wat de teekening betreft op de tegels, is ieder 
architect of ontwerper vrij iu. Men kan alles ge
maakt krijgen, zoowel in kleur als in vorm. Wat 
de beste aangeving is om in tegels figuren te maken, 
beschouwe men eens het werk van Owen Jones, 
een der boste welke van de vroegste tijden tot aau 
latere dagen duidelijk de afwisseling van vorm en 
kleur doen zien, eu ons vau alle stijlen duizender
lei variation aangeeft 

De toepassing van fayence aan gevels heeft zijne 
bijzondere waarde en eigenaardigheid. Beschouw 
eens een huis van particulieren aard , daar vindt men 
in den regel het huis mooi maken door heizij ge
profileerde lijsten, welke gebeeldhouwd worden door 
slecht gestolen of toegepaste motieven of dxi r sluit-
steenen waarin zich koppen bevinden, welke soms 
tot de grootste liesjiotliiig dienen, of vullingen onder 
ramen die, hetzij uit de hand komen van eens beeld
houwers eigen vinding, en tal van andere voorbeelden. 

Ten eerste is hier niet het doel om beeldhouwwerk 
weg te cijferen, doch alleen om aan te toonen dat, 
als men het geeft en neemt, de bekleeding van 
fayence goed te gebruiken is, en waarom.' omdat 
men bij het gebruik der fayence aan gevels zelden 
moeite zal hebben van inwateren, waar beeldhouw
werk in ons klimaat ten sterkste vatbaar voor is. 
Het beeldhouwwerk, hetwelk van steen of hout of 
iets dergelijks vervaardigd is, moet, om voor den 
invloed van het klimaat beschut te wonlen, hetzij 
geverfd of met eene laag silicaat bedekt worden. 
Dat maakt op den duur, dat het na eenigen tijd niet 
zoo duidelijk meer de lijnen aangeeft, doch doet ver
anderen. 

Vervolgens het gemakkelijk breken of beschadigen 
met schoonmaken of door den invloed der lieve jeugd, 
is dikwerf een reden waarvoor men bevreesd is het 
anti publieke gebouwen te gebruiken. Hierin, M . II.! 
voorziet de fayence; eenmaal geplaatst en vastgezet, 
kost zij weinig of niets aau onderhoud; men boent 
ze af met water en men ziet 'naar weder te voor
schijn komen in haar vollen glans en pracht. Men 
behoeft ze niet te verven , men behoeft niet bevreesd 
te zijn voor beschadigen, daar zij een buitengewone 
hardheid heeft, hare kleuren trekken niet of. Het 
glazuur doet haar geheel effect, zoowel in krocht 
als teekening, voor den invloed van het weder be
houden. 

Wat valt er van Ik-vestiging te zeggen? 
De bevestiging van fayence wonlt iu het algemeen 

mei beste Engelsche cement gedaan , maar de onder
vinding heeft geleerd, dat het gemakkelijker is om 

A 
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met ile bevestiging de helft snelwerkende ende helft 
langzaaniwcrkende cement dooreen tc mengen, om-
leden dat snelwerkende zeer lastig is voor den werk
man , daar de tegels onmiddellijk aantrekken cn 
niet meer instant zijn om ze zonder te beschadigen 
te verplantten, welke onder de bewerking al ge
makkelijk is. 

Neemt men Inngzaamwcrkendc, dun staat men 
bloot om de tegels, die natuurlijk goed door water 
doortrokken moeten zijn, niet Ipoedig te zien aantrek
ken, cn wanneer men ze met de rij heeft volgeklopt en 
gelijk vlak gebracht, te zien uitzakken of uit. hun 
verband gaan en niet zoo |iro|>er en strak gereed of 
bewerkt te hebben. Doch mengt men snelwerkende 
met langzaam werkende door elkander, tlau verkrijgt 
men den middelweg, daar tic specie dan van eene 
middelmatige werking is. De onderlaag moet eent 
met eene vlakke laag cement met zand geschieden, 
vervolgens worden de tegels bl zuivere cement gelegd 
en volgeklopt met een rij. Deze legging of lievesti-
ging wordt voor binnenwerk , maar ook zeer veel voor 
buitenwerk gebruikt. Kan men echter dc Iwvest iging 
of constructie zoo brengen dat zij in omlijstingen 
kunnen verbonden worden, door sponningen in de 
omlijstingen tc maken, dan loopt men nooit gevaar 
dat de tegels eruit zullen vriezen of uitvallen. 

Wat is te zeggen van eene meer algemeene toe
passing van fayence 7 

De reden dnt zoo weinig fayence gebruikt wordt 
is bijzonder daaraan toe tc schrijven, dat de Engelsche 
fabrikage, die een der soliedste i s , bijvoorlweld de 
beroemde tegelfabriek van Miutou en Hollins en die 
van Maw and O', niet goedkoop z i jn, daar de in
komende rechten en trnns[>ortkusten de prijzen aan
zienlijk doeu stijgen. Dan verkiest men gewoonlijk, 
omdat het eenmaal eeue gewoonte is, liever manner 
dan fayence, omdat marmer iu een gang, welke veel 
beloojten wordt, zeker zoo mooi staat? vooral wan
neer zij niet éénmaal per dag wordt schoongemaakt, 
en daarbij komt, dat de minste olie of iets dergelijks, 
welke gij op marmer giet . onmiddellijk leelijke 
vlakken worden. Daar voorzien de fayence-tegels of 
majolica i n , spoedig vuil worden doen zi jniet , daar 
zij le glad en strak zijn afgewerkt om op den tegel 
het vuil te laten vergaderen. Vatbaar voor vlakken 
is zij veel minder en heeft uien er vuil of vlakken 
op verkregen, dan zijn deze ipoedig eruit te krijgen, 
een weinig sahnoniak met water vermengd is hier 
voldoende voor; wrijft men ze daarna goed af niet 
een drogen doek cn vervolgens af te boenen en droog 
te wrijven met een weinig zoele melk, dan krijgt 
inen weder denzelfden zachten gloed en glans iu den 
tegel, als toen zij nieuw wenlen afgeleverd. 

Het marmer, dat men ook buitenaan gehouwen 
gebruikt, heeft veel onderhoud noodig, daar het 
gepolijste of de glans spoedig dooi1 tien invloed van 
het weder wordt vernield. De fayence is verglaasd, 
welks huid zoodanig hard is, dut het eeu geruime 
tijd duurt eer dat do glans verdwenen is. 

De fayence heeft ook eene bijzondere eigenaardig
heid : hare kleuren zijn over het nlgemcen K I T ge
lijkmatig en harmonisch , doch maken zeer veel invloed 
uit op den smaak van een bedaarden Hollander. 

Gelukkig zien wij tegenwoordig weder om ons 
heen eene verblijdende verandering. Beechouwen wij 
eens den houw van het Paleis van Justitie. De gevel 
is versierd niet alleen met diverse kleuren van na
tuurlijke of gehouwen steen, doch bovendien de 
hak steen houw is in diverse klem-en cn soorten uit
gevoenl. 

Tot het doen aangeven der balklagen heelt men 
vlechtwerk gemetseld in drie kleuren. Eveneens 
heeft men de vullingen boven de ramen iu verschil
lende patronen daargesteld. Wat karakter belieft 
omtrent onzen bouwstijl, is dit gemetselde vlecht
werk zeer eigenaardig, doch hierbij komt weder de 
vraag: die drie kleuren, waarin men het gemetseld 
heeft, zijn deze wel allen uit natuurlijke klei of 
andere grondstof vervaardigd? Neen, fcf, H . l De 
zwarte tint heeft men verkregen door de steen , na 
gloeiend gemaakt te hebben , in de kootteer, welke 
eveneens heet is gemaakt, te dompelen; bijgevolg 
is dit eene misleiding, er wordt geineend zwarte 
steen te hebben, doch dit is niet het geval, het is 
slechts geteerd of geverfd. 

Dit is niet zeer waarheidlievend, daarin is fayence 
waarheid, want men kan « e r gemakkelijk en nog 
wel veel ingewikkelder figuren daantouan als de 
gemetselde vlechtwerken en blijven dan ook waar
heid, tiaar de grondstof of klei met kleursel wordt 
vermengd en doorbakken. Men lieschouwc dan eens 
zijn dak- of leibedekking, die eveneens in diverse 
kleuren zijn uitgevoerd, zijne vergulde fleurons en 
windwijzers, zijne heraldieksgewijze beschilderde wa
pens des Rijks, in strijd met de wet en tal van 
andere motieven in kleuren uitgevoerd. 

In Amsterdam bouwt men tegenwoordig veel met 
kleuren in gevels, en het doet ons werkelijk zien 
hoe of men iu het algemeen het eens begint te 
worden met dc samenstelling van verschil lende kleu
ren in gevels, miiurbeklccdingen, vloeren enz. 

Daarom wordt de toepaaaing van fayence-versie
ringen ten Menie aanIwveleniwaardig : 

l o . Zij voldoet aau de eischen van soliditeit, 
welke reedt genoegzaam bewetan zijn uit welke 
grondstel' zij vervaanügd wordt. Wij zijn hiervoor 
in de gelegenheid gesteld om eene kleine verzame
ling van tegels ter bezichtiging te stellen, welke 
wel instaat zullen zijn de Iwwijzen te leveren van 
hunne hardheid, schoonheid in kleur, zuiverheid 
in vorm. 

So. Ieder architect of ontwerper knn zoo vrij 
mogelijk zijn gevoel of smaak in deze fabrikage van 
fayence krijgen, zoowel in kleur als vorm, hetzij 
verglaasd of onvcrglaasd. 

3o. De gemakkelijkheid van Itovcstiging is reeds 
voldoende genoeg aangegeven om zekerheid tc heb
ben voor soliede verbinding eu om tc toonen, dut 
doai geene moeilijkheden mede verbonden zijn. 

4o. Het gemakkelijk schoonhouden, de geringe 
kosten voor onderhoud, het moeilijk vatbaar zijn 
voor beschadigen, toonen wel aan hoe juist en 
schoon s j zijn Voor toepassing op ons klimaat eu iu 
onzen bouwstijl. 

Wi j wenschen dan, M . 11.! ten zeerste met ge
noegzame bewijzen te kunnen zeggen, dat de meer
dere algemeene toc(>assing der fayence voor ons 
Hollanders eeu goeden indruk waardig i s , vooral 
door haar k leuren vorm. Dnt wij haar meer in 
onze bouwtijlen opnamen, en aau het volk te zien 
gaven, dan voorzeker zoude er geen oogenblik meer 
twijfelens zi jn, of de toepattlng der fayence zoude 
algeineener worden. 

Wat zoude schooner zijn om te kunnen loonen, 
wat menschelijk vernuft gcpaanl met kunst en 
industrie kau doen golmren wonlen, en wat voor
zeker met genoegen zal en kan toege]«ist worden. 

Wij hopen dau dat wij aan het verlangen der 
vingen zullen hebben voldaan, al is er een oneindig 
terrein nog o|«n om stof te hebben ter vollediger 
verklaring, en zijn er hier en daar, hetzij onjuisthe
den of geene genoegzame opheldering i n . dan zijn 
wij ten zeerste bereid die op te helderen. 

l i . RhlMiKHS Jlt. 
J . C . PlKTERSKN. 
W . lï. V A N L ü . H . A N U . 

Berichten eo mededeelingeii. 
B I N N E N L A N D . ' 

' s - G r a v e n h a g e . Door L. M . is aan O. Reuvo-
kamp, met 1 November e. k . , op zijn verzoek, 
eervol ontslag verleend als leeraar in bet maken vun 
modellen en werktuigen tuinde Polytechnische school 
te Delft. 

— Aan de stukken, betrekking hebbende op de 
I Staatsbegrooting voor 1 8 M , ontleenen wij onder

staande opgave omtrent de verleende en aangevraagde 
I concessien: 

Verleende concessien. 
| Société anonyme des cheinins de fer d'An vers, a 

Rotterdam , le Brussel: van Woensdivchl naar de 
Belgische grenzen in de richting van Antwerpen. 

E . J . J . Kuinders, te Amsterdam: locaal spoorweg 
van Haarlem naar Zandvoort. (Voor de aanvaarding 
der concessie is uitstel verleend tot 1 Aug . 1880). 

Concessie-aanvragen. 
A . Kaplijn en J . II. Genlis , te Woerden: vnn 

Harlingen naar de Duitsche grenzen in de richting 
van Salzbergen. (Het verzoek om rentegarantie is 
sedert 20 Apri l 1878 bij Financiën). 

J . G . van Gendt J r . , te Amsterdam: van Am
sterdam naar de Noordzeehaven. (Deze aanvraag is 
aangehouden. Met de Hollamlsche IJzeren spoorweg-
maatschappij heeft overleg omtrent deze verbinding 
plaats gehad. Het antwoord dezer Maatschappij 
(Exh. 13 Januari 1880 No. U S ) is aangehouden) 

Jhr. J . Hartscn e. s., te Banrn; als boven. 
Keulen—Mindener-Spoor wegmaat schappij : Verbin

dingsweg van het station te Venloo naar de Maas. 
(De Maatschappij heeft de vraag (16 Juli 18711) of 
zij de verbinding voor eigen tekening wil maken 
nog niet beantwoord.) 

D. Michotte, te Brussel: van Zwolle langs Koe
verden naar de Pruisische grenzen in tie richting van 
Bremen. (Heeft in September geantwoord, genoo*> 
zaakt te zijn eene meer volledige studie dezer lijn 
op te schorten.) 

Nederlandsche Rijnsjmorwegmaatschappij : van 
Moordrecht naar Zevenhuizen— Moerka|)elle. (De 
Maatschappij heeft nog niet verklaard tie haar mede
gedeelde BoncoatJe-voorwaaitlen aau te nemen.) 

J. B. Snellen nq., te Apeldoorn: van Amsterdam 
langs Allen naar Rottenlam. (Na 12 Januari 
1870 , waarbij is rit-. f 1 P dat zoo de min vrager 
een locaalspoorweg beoogt, plans moeten worden 
overgelegd, heeft hij niet geantwoord.) 

H . C . E . van Usselstcyn, te Tcrneuzen en D. 
W. Coninck Westenberg, tc Sns-van-Gent: Locaal
spoorweg van dc haven van Breskens over Sclioon-
dijke. Oostburg* Aanlcnhurg en Ecdc in tie richting 
van Maldechcm naar tie Belgische grenzen. (Na 
12 October 1870 , toen meer inlichtingen gevraagd 
wenlen, werd niets meer vernomen.) 

T h . Moerman—Lnubtihr, te Antwerpen: van Eind
hoven naar de Belgische grenzen in de richting van 
Turnhout. (Afgewezen.) 

J . F . van de Griendt, te 't-Bosch en A . Tim
merhalls, te Roermond : van llaelen naar de Belgische 
grenzen in de richting van Maeseyk. (In onderzoek.) 

S. A . Klaasen en G . Stuit , te Amsterdam: van 
Utrecht langs Viai ien, Gorinchem, Breda, naar de 
Belgische grenzen ui de richting van Antwerpen. 
(Plans voor het onderzoek nog niet ontvangen.) 

II. C. van der Hotiven van O irdtc. s. te A|ieldoorn. 
(Veluwsch Locaal-sjwiurwegcoiuiti''): Locaul-s|ioorwe
gen van Rhenen langs Wageningen, Ede, Apel-
doorn, Deventer, Almeloo, Outiuarsiim naar tie grens; 
van Zwolle langs Ajicldoorii naar Dieren, met zij t ik 
van Elburg naar Epe en verbinding van de stul 
Hattem met het station van den Nederlandschen 
Ceutraalspoorwegaldaar. (Deplans wordenoiidcrzocht.) 

J . P . van de Griendt, te 's-Bosch en A. Tim
merhalls, te Roermond: van Bokstel ntuir de Belgische 
grenzen in de richting van Antwerpen. (Aanvraag 
voor het geval België eene lijn Antwerpen—Turn
hout aanlegt.) 

Baron van Nageli eu .1. Wi l l ink , te Winterswijk: 
Locaalspoorweg van Zevenaar langs I)octiiichein, 
Winterswijk, Groenloo naar Hengeloo, (Dc plans 
worden onderzocht.) 

J . Doornbosch c. s., teRuskwert: Locualsjioorweg 
van Sauwerd naar Uithuistenneeden, met zijtak van 
Bafloo naar Zoutkamp. (Voor het indienen van plans 
in een termijn' gesteld tot 1 September 1880.) 

P. M . Montiju en J . van der Elzen, te Gouda: 
Locaalspoorweg van Waalwijk langs Gorinchem cn 
Gouda nnar Leiden. (Door de aanvragen zijn de 
voor het onderzoek noodige plans nog niet ingezonden.) 

P . M . Montijn, te Gouda: Locaalspoorweg van 
Utrecht langs Jutfaas, Vreeswijk, Schoonhoven, 
Lekkerkerk eu Krimpen nnar Rottenlam. (Alsboven.) 

II. W . Wierda , te Winsuin: van Wiiisum naar 
Ban werd. (In onderzoek.) 

Jhr. J . A i . i . i van Mcukcma, te Uithuizen : 
Buurtspoorweg van Uithuizen langs Zandeweor , Kan
tens , Middelstum, Wester wijl werd naar Bedum. 
(In onderzoek.) 

— In de verschillende concessien voor den aanleg 
van tramwegen, verleend vóór de invoering dei- wet 
van 83 Apr i l 1880 (Staatsblad n". 07 ) , was, in 
overeenstemming met de toen geldende voorschriften, 
de goedkeuring der tarieven voor het vervoer aan 
de Regeering voorbehouden. 

De vraag was gerezen of, nu de wet van 23 Apri l 
1880 betreffende de openbare middelen van vervoer 
is ingevoerd , evengemelde bepaling der concessie huil 
opgehouden van kracht te zijn. 

Dc Minister van Waterstaat enz. heeft die vraag 
bevestigend beantwoord. De concessionarissen van 
tramwegen hebben alleen in te zenden de bij artt. 2 
en 3 van evengemelde wet voorgeschreven aankon
digingen van de Opening vau deu dienst. 

— Door de Regeering is OOM commissie van drie 
l*'rsonen bei nul. om met de Ainstenlaiiischc Kanaal
maatschappij te onderhandelen over de overneming 
van de haven en het knnaal van IJmuiden, en op 
arbitraire wijze te lieslisscn omtrent sommige reke
ningen. 

Deze commissie bestaat uit dc heeren J . F . Boo
gaard, secretaris-generaal van het Dejiarteinent van 
Waterstaat, Handel sn Nijverheid, .1. E. W . Conrud, 
hoofdingenieur van deu Waterstaai in Noord-Holland , 
en Ribbe. 

I N G E Z O N D E N . 

Waarde lieer Redacteur, 

In uw laatste nommer, van 2 Oetober, komt een uit
voerig verslag voor van de Haagsche vergadering, 
waarvoor ik u dankzeg, omdat ik — het is de 
eerste keer sedert mijne toetreding als lid van de 
Maatschappij tot bevordering der Houwkunst in I S l ' i — 
tot mijn spijt deze algemeene vergadering, wegens 
een sterfgeval in mijne huitculnndsche familie , niet 
heb kunnen bijwonen. 

Onder meer belangrijks geeft uw blad de woorden 
van den voorzitter terug, mij betreffende, en het 
daarmee verbonden voorstel tot mijne benoeming als 
Eerelid. 

Ofschoon ik het tot 1 Januari '80 fungeerend Be
stuur en deu letlen der Maatschappij, tegenwoordig 
geweest ter Haagsche vergadering van 30 September 
j l . , voor die hooge en bijzondere onderscheiding zeer 
erkentelijk ben en zal blijven, zou ik niet gaarne 
willen dat — al ware het slechts bij enkelen — een 
verkeerde indruk kon blijven omtrent mijn zgn en 
werken, in en voor de Maatschappij, waarbij ik nu 
volle rijf en twintig jaren, gewensehte en vrijwil
lige dienstjaren, heb. En toch zou die indruk vreemd
soortig kunnen zij'i als de lezers bijzondere waarde 
hechten aan deze woorden: 

*Al verschillen de inzichten der jongere leden 
omtrent het optreden en den werkkring der Maat
schappij met die van den heer Lcliman, tenge
volge waaraan eene veranderde wet werd aange
nomen, enz," 

Veroorloof nnj uwen lezers mee te deelen, tlat ik, 
tijdens ik de eer had als bestuurder te fungceren, 
drie wet sbci-zien ingen en tevens wetsuit breit lingen 
totstand heb zien komen. Twee van deze leidde ik 
als Voorzitter, en al was het onmogelijk alle leden 
tc bevredigen, ik zette nooit mijne eigene zienswijze, 
maar altijd die ties Bestuurs voorop en tegenover 
de voorstellen, die dat Bestuur eenigszins gewaagd 
eu ontijdig vooi kwamen. 

Buiten cn behalve dat mijn naam dus huiten het 
debat moet blijven, is mij van »versch Uien" tus
schen het Bestuur, dat ik had te vertegenwoordigen 
en tie jongere leden — die er altijd waren — niets 
bekend geworden. Dientengevolge verklaar ik , dat 
geen enkele wet der Maatschappij — en allerminst 
de laatste — tot welker herziening ik meer of minder 
heb meegewerkt, is totstandgekomen duor ndc ver
schillen tusschen Lcliman cn de jongere leden", 
wier zienswijze ik steeds heb geacht en gevolgd, 
waar zij mij werkelijk toescheen den bloei van de 
Bouwkunst te kunnen bevorderen. 

Ik heb meermalen gewaarschuwd tegen stelselmatige 
afbraak eu altijd geijverd voor verbeteringen. Die 
verbeteringen zijn iu legio tijdens mijn dienstjaren , 
dank zij de hulp van Bestuur en leden, totstandge
komen. Kukelen zijn, helaas, afgestuit op de betrek
kelijk geringe werkzaamheid der leden, die te veel 
aan het Bestuur overlieten en te weinig met de 
vruchten hunner studiën voor den dag kwamen. 

Daarom verwacht ik van een gesalarieenlen secre
taris veel goals. Hij kan en zal moeten doen, wat 
vroeger zijne honoris co una arbeidende collega's, 
uit reine toegenegenheid voor de Maatschappij, deden. 

Ik verwacht veel voor treffelijks van de lm lp en 
den ijver der heeren besttumleren buiten Amsterdam 
gevestigd, cu hoop, dat zij het werk niet aan hunne 
collega's te Amstenlam zullen overlaten. 

Ik vertrouw, dat alle leden de verhoogde contri
bution gaarne en op zijn tijd zullen voldoen cn er 
fonds in overvloed zal zijn, om veel meer en belang
rijker stukkeu uit te geven, dan totnutoe het geval 
kon zijn. Natuurlijk reken ik op veel meer mede-
werking voor vervolg van tijd cn hoop, dat in het 
weten en streven der Maatschappij sedert hare stichting 
in 1842 nog iets goeds zal opgemerkt worden. Vooral 
dan, als de nieuwe wet, na 1 Januari 1880 , in vuile 
functie zal zijn. 

Die nieuwe wet, die zoo veel niet met haar voor
gangster verschilt als sommigen meenen, wanton ik 
een heerlijke toekomst. A l is het van verre, dnn 
znl het mij steeds een genot zi jn, waar te nemen, 
dat de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 
klimuie tot op don hoogsten trap van welvaart, invloed 
en werkzaamheid, en wanneer zij vroeg of laat eens 
tc k.tiujM'ii zal hebben met tegenspoed of zul bemerken, 
dat hare wet verre van volmaakt i s , dan is het 
oogenblik altijd nog te kiezen, waarop een voor de 
leden verplichte dienst en werkzaamheid bij een 
nieuw wetsartikel kan worden ingevoerd en bij ha
merslag vastgesteld. 

Uit bovenstaande blijkt, hoop ik, duidelijk dat de 
zinsnede in He Opmerker, over mij loopende, 
minstens genomen even onjuist als misplaatst is ; 
want daarin ligt eeu denkbeeld van tegenstreven op
gesloten, dal ik — met de geschiedenis en de ver

slagen over de wetsherzieningen der Maatschappij 
voor mij — ree , zeer ver van mij werp. 

Met dc opneming verplicht gij , waarde heer 
Redacteur, in hooge nutte uw vriend 

J . 11. L l U M A N . 
Amsterdam, 3 October 1880. 

Geachte Heer Redacteur! 

Ofschoon uwe verslagen van onze jaarlijksche ver-
gnderingen en bijeenkomsten der Maatschappij tot 
bevordering der Bouwkunst steeds algemeen op hoogen 
prijs worden gesteld, en ik mij niet herinner daarop 
ooit eenige bedenking te hebben gehad, zoo moet ik 
ditmaal eene kleine opmerking maken liet re tiende 
enkele woonlcn, dit door mij zouden zijn uitgesproken, 
doch waarvoor ik niet gaarne zou blijven gelioekstanfd. 

Zij staan te lezen in uw jongst verslag op d e l e 
pagina, 3de kolom, regel 52 en 53 van onderen en 
bevatten den wensch : 

Dilat deze plaats (Den Hang), evenals nu , voort
durend mocht genoemd wonlen als aan van het twee-
tal Nederlandsche sleden, waar kunstzin aangekweekt 
wordt*' enz. 

Waarde redacteur, ik geloof vast dat niet alléén 
in dost twee steden, maar in oen veel grooter aantal 
en zelfs ook in vele dorpen tui gehuchten, kunstzin 
wordt aangek weekt, zij het dan ook iu meerdere 
of mindere mate. 

Zoo de ondergel eek end e cn zijne medeleden, tlie in 
zijne nabijheid zaten, zich ongetwijfeld herinneren, 
heeft hij buvengenoemdeu wensch ongeveer in de na
volgende woorden geformuleerd: 

»dat Den Haag, evenals uu, voortdurend mocht 
•genoemd worden als eeue bijzonder werkzame af-
Dileeling der Maatschappij bezittende en het op hoogen 
«prijs stelde, als residentiestad, naast de hoofdstad 
•des Rijks, dc nieuwe wet der Maatschappij in haar 
• midden te hebben zien bekrachtigen. Hij hoopte 
niltit de resultaten daarvan later in de Annalen onser 
«kunst met eere zouden wonlen vermeld, niets liever 
• wenschende dau den bloei der Maatschappij tot be-
»vordering der Bouwkunst." 

Met de opneming dezer regelen zult ge, geachte 
Redacteur, zeer verplichten 

Uwen trouwen ahonnc 
ti. P. VOOBL. 

Aankoniliiriiigeii van Aanbestpilin^n. 
Maandag, 1 1 « e t . 

Ini-lrrdum , te 12 uren. in 's Rijks eeutrxilmagazijii 
vun klecding. uitrusting enz.: de levering van: 

70,000 M. donkerblauw ordinair laken, in 14 perc, ieder 
van 6000 M.; 

16,0(10 i lichtbL idem. in 4 perc, ieder van -101)0 M. : 

1,000 » groen idem. in één pere.; 
3,000 » doukerltl. ondeivnViers-lakon. hi.1j.erc, ieder 

van loon M.: 
2,000 , liehtbl. idem. in 2 perc. ieder van HKHI M.; 

100 » groen idem, in één nere; 
500 B geel uit iisti-i JNgl.ikfii. in één iierc; 
300 - motl » » » i 
100 " liehtbl. - . . • 
50 » zwart • • • • 

ViiiNii-nlai i i . te 12 uren. door liurg. on weth.: het 
leveren van haver, hooi en slroo. ten behoeve van de 
paarden van den ivinigings- en brandweerdienst, van 15 
Oct Ht)—15 Oct '81. 

Breda, te 12 uren, door de administratie der Kou. 
Mil. Academie: de levering, ged. '81. van de hij die in
richting (.enoodigde voorweriion van kleeding en uitrusting 
<ler kadetten, t nitz lering van de lakens. 

A p r l i t n i r n , te 12 uren, door liet gei •ntohestiinr: 
bet bouwen vau eeu woonhuis voor den ge mee II te veld
wachter te Hoeiidorloo ouder Apeldoorn. 

Amntrrdam, te 12 uren. door den architect I. Gos-
scbalk. iu bet geitouw "Talmoed Tira". BspenburgefStfmBl: 
bet I wen van schoollokalen en een vergaderzaal. 

Utrecht, te 2 uren. door de maatschappij tot expl. van 
Staatss|Hi>irwegen, aan bet centraalliureau : ten behoeve 
van het Vernieuwingsfonds, het leveren van stalen spoor
staven, stalen last h- en onderlegplaten en ij/eren huak-
Sn achfoefliouten, in 2 perc. ten dienste van den spoor
weg Luik -Limburg. 

I*ln»dag. 1 2 Oct. 
• a * l * e « , le l l uren. in de kazerne Oinl-Molen : het 

houwen van e. borgloods hij de westelijke batterij aan 
de Kariiemelksl.jot. Raming ƒ3800. 

Lreuwurden. te 1 uur. tloor bet ministerie vau wa
terstaat enz., aan bet gebouw van bet pniv. bestuur: lo. 
bet «jarig underbuild van de zeesluis de Molk wen iinorzijl 
en bybohoorend gebouw en werken. Uaming / H O U per 
jaar: 2o. het 4jarig onderhoud van deu Statendijk bij 
Shjketihurg, met de daarin gelegen zeesluis le Oudescbo-
terzijl en liet huitenkanaal de Worstsloot. (timing t' 18H0 

wal in ilaarbngclegen duinen en/., op Schiermonnikoog 
ged. 1881. Raming ƒ 12(H). 

Ween. te 1 uur, door burg. en weth.: bet bouwen 
eener oiteuharc school. Iul. hij den opzichter ('. Ketitie, 
te Woodricbem. Aanw. 11 en 12 (k t , van 10-12 uren. 
Raining ƒ 14,000.30. 

Karrmend, te ;t uren. tloor regenten van de cellu
laire gevangenis: de levering der Itctioodigdhcdcn voor het 
onderhoud der gevangenen ged. 'K0. 

Kalterdam, in bet Timmerhuis: de levering van 6000 
M 1 duinzand, ten behoeve van de vergrooting der ge
meentebegraafplaats in t'roosvvijk. 

Leeadulni-n, on de buitenplaats Lcijonhurg: lo. het 
maken van een sloot, het dcinjten van een andere met 
bijbehoorende werken; So. het uitbaggeren en uitdiepen 
vau een sloot; Sa bet omspitten en vordelvcn van aan 
gedeelte ItOschluud. 

Weenadag, IS 0)et. 
'a-Hage, te 11 uren. tloor liet ministerie vau water

staat enz.: het maken van verdedigingswerken aan den 
zuidelijken oever van de Swetsplaat gelegen langs den 
rechteroever der llovcn-Merwedc, tusschen de kilometer
raaien '.''.< en Mil, under de gemeenten Goriurhoiu eu 
Hardinksveld. Raming ƒ lfl.140. 

VUmrgen. te 1 uur, door den architect A. D. van 
Seters: bet bouwen vau een pakhuis tot lterging van 
margarine en graan, voor de tinna 1'. II. Noorduiin eu 
Co., aldaar. 

• aaa tmeh . te l 1 / , uren. door het dageliikscli bestuur 
der bat en jwlder Hensbroek, in het polderhuis: het 
doen vau ongeveer 2000 M. slootvverk. Aanw. te 10 uien. 

Denderdag, 1 4 « c t . 
» -Baat h , te 10 uren, door burg. en weth.: lo. het 

gelijkmaken of egaliseren van een perceel weiland, ge
naamd iDe Oude Dijk", in het F.rtvold, behoorende aan 
de afdeeling Orthen: 2o. het maken en stellen van II 

Meeuw Ijk .' i 12 ureu, tloor burg. en wetb. van Steen-
wijkerwold, in het gemeentehuis: het bouwen van eene 
school en onderwijzers woning aan de Wetering. 

Vrijdag, « e t . 
Middelburg. te III uien. door bet. ministerie van wa

terstaat enz., aan bet gebouw van het prov. Iiestuur: het 
ojdioogeii van een gedeelte van tien Oost havent) ijk te 
Hansweert en bet leggen van eene steenglooiing tegen 
een gedeelte van den Z lijk van den Kriliniugsi bepulder. 
Aanw. II Oct. Uaming ƒ8000. 

AiiiHlerdain , te 12 uren, up het bureau van den direc
teur van 's Itijks cent raai magazijn van militaire kleeding, 
uitrusting enz.: de levering van kleeding- en uitrusting

stukken, ten behotve van de korpsen van bet leger. 
ged '81. 

Weerden, te 12 Uien. op het bureau van den direc
teur van 'sHijks magazijn van mil. kleeding. uitrusting 
enz.: de levering van kl ling-en uitrustingstukken ged. 'Sl . 

Harderwijk, te 12 uren. op bet bureau van den ksnt-
k wart ieri noest er van het koloniaal werfdepot: de leveling, 
git). '81, van de bij bel kor|is henixid'gde voorwerpen van 
kl ling, uitrusting en den voorraad noodige lakens. 

Kampen, le 12 uren. op bet bureau van den (oni-
liiaudeerendetl officier van het instructie-bataljon: de le
vering, ged. '81, van de hij het korps betioodigdo voor
werpen van kleeding en uitrusting. 

Hein. te 12 uren, op bet bureau van den directeur 
van 's Rijks criitrau(magazijn van mil. kl ling en uitrus
ting enz.: de levering van sleeding- en uitrustingstukken 
ged. '81. . 

I l retlil . door de maatschappij tol expl. van Staats-
Spoorwagan: de levering van KMHK) stuks nndeilegplaten 
van geteerd vilt, metende 100 X 200 X 7 millimeter. 

Maandag, Sft 
*m»ferdam, te 11 ureu, aan het koloniaal etablisse

ment : de leveriug. iu 88 perc, van: smeedkoleti. divers 
ijzer, zink, koper, giet taal. lood, gegoten-ijzeren buiz 
ij/er- en kopergaas. Imntschroevcn, geldkistjes, hang- eu 
sluitwerk, draadnagels en spijkers, divers gei Ischap, 
vijlen, aanbeelden, bankschreeve i dommekrachten. 
blaasbalgen, snij-ijzors, patjols, pikbonweeleit en schoppen, 
heiblokken eu rainmeMujven, gras- en kap ssen, dia
manten (glazenmakers), vouw- of kriusstoeltjes, hoosvaten, 
tia"aaiers, sloepriei t. kwast 'tl borstelwerk, duim
stakken, verfmolens en slijpst iet., vuurvaste cement. 
nsfihnltvilt en ketelvilt hardsteenen tegels, t.-er. glasrui
ten en glazen dakjwinnen. singel, linnen, blauw en grauw, 
afval van garen, verfwaren, lood-cn zinkwit, roode nie, 
krijt (Wit), hjuuli traan, alcohol en hiaud.-wijn. groene 
erwten, capüuüners en bruine booncn, enveloppen voor 
telegrammen, blikken bussen, bouten pakkisten, sn en 
voor hoornblazers eu trompetters, hoorns en trompetten, 
blauw zijden lint voor oiiderscheidiugstcekcneii 

Budel. Ie 12 uren. door burg. en weth.: bet houwen 
eener school e lei-wijzers wou ing. lnl. bij deu bouw
kundige P. Harx, te Kiiiiflinven. Aanw. te l t uren. 

Utrerhl, te 2 uren. door de maatschappij tot expl. van 
Staatsspoorwegen, aan het ('entiaalhiireau : ten bel ve 
van het Vernieuwingsfonds, lo. bet leveren van eiken
hout fwarsliggers en van eiken wissvlhotlt. ten bel ve 
vau de Stuatss|>onrwegen: 2o. bet leveren van metalen 
dwarsliggers met verbindings.leiden, ten behoeve van den 
S|K-orweg l.uik Limburg, in 2 perceelen. 

Herrem een, 's avonds 8 uren. in de regentenkamer 
in het paleis van justitie: de levering der heitoodigdbedcii 
v.">r het underbuild der gevangenen ged. '81. 

Hln-dag, I » «e t . 
Haarlem, te KI un lour tie commissie van toezicht 

over bet gesticht Mooieiiherg, in het Noord-en-/.nul hol-
liiiiiisch Knfliehuis: de levering van manufacturen, saaiet, 
garen. lint. k pen, wollen en molton dekens, tapijt-
goederen, enz. 

Hein, te 12 uivn. door «len directeur der artillerie-
stapel- en eoiistniftieiiiagazijiieii: de levering van: 

le perceel 
.14,000 MJ. messingplaat, dik 0.002.1 M. 

2e itorcoel. 
0.000 KO. me-.singpla.it. dik n M. 

Se perceel. 
200,000 KO. grove steenkolen. Rhoersclie. 

l a | «creool. 
200,000 IvtJ. grove steenkolen. UlnM-rsche. 

5e [icrceid. 
200.000 MJ. fijne steenkolen, Rhoersclie (inacbinekolen). 

Ce perceel. 
200,000 KO. fijne steenkolen. II boorsel ie (s kolen). 

7e perceel. 
100.001) KO. gietkoke, Ktigelsche, ten behoeve van den 

aanmaak van putroonhiilzcil 
tee ii warden . te I uur, door het ministerie van bin

nen!, /aken, aan het gebouw van bet prov. bestuur: bet 
veiltouvvcn van liet koninklijk paleis, nldaar. lnl. bij tien 
architect 11. lt. Sloctt. Aaiivv. 12 Oct. Raming J 4O.HI0. 

Aaaen, te 4 un (oor het ministerie van waterstaat 
ent... aan het gehouw van bet prov. bestuur: het één
jarig lerboud van bet verbindingskfttiaal van de llretit-
'sclie t de Kriescbe wateren. Aanw. 12 Oct. Uaming 
ƒ 25SO, 

Weenadag , >• liet. 
'n-llage, te 11 uren. door het ministerie van water-

stiat enz.: lo. bet verrichten van baggerwerk itideAuier, 
aan de monden van het Oude-Mansje en de Donge. Aanw. 
10 (kt. Raming /"1140; 2o. de herstel lingen en vernieu
wingen aan de werken van den llaardvvijksch .verlaat 
met de Rijkssluis iu de oostelijke vaart kade van Waalwijk, 
met het onderhoud dier werken van 1 Jan.—31 Dec. '81. 
henevens voor het zooveel noodig leggen in '81 der zomrr-
sluiting iu gemeldeii overlaat. Aanw. 15 Oct. Kaming 
ƒ 2010. 

VHage, te 12 uren. door bet ministerie van Water
staat enz., ten behoeve der Shiatsspoorvv.: bet maken en 
voltooien der aanlehaan, het leven i verwerken van 
ballast, bet leggen van spoorstaven, wissels en kruisingen 

nige ventere werken tot voltooiing van de zijlijn van 
d-'u Staatsspoorweg naar het laitreiiöt te Amsterdam. 
lid. hij dei -staanw. ingenieur te Amsterdam. Aanw. 
12 eu t:s Oct, te 11 uren. Raining /'24040. 

Denderdag, S l 0)et. 
I lr l . Iml/eti , te 12 uren, door kerkvoogden der Herv. 

gemeente, iu de herliorg van .1. Oruotes: het gedeeltelijk 
aflireketi en met nieuwen aanbouw vergrooten van dc 
preilikaiitswouiug aldaar. 

Vrijdag, SS Ort. 
Zwalle, te 12 uren, door het ministerie van water-

slaat enz... aan het gebouw van hei prov. bestuur: het 
driejarig onderhoud van de Kijkssluizeti met de daarmee 
iu velband staande werken te Zwartsluis. Aanw. 10 en 
IS Oct. Raining ƒ 8195 per jaar. 

Urenlngrn. tè 12 uren. door bet ministerie van wa
terstaat enz., aan het geitouw van het prov. bestuurt 
bet driejarig onderhoud der als zeewering dienende voor
malige vestingwallen te Delfzijl. Aanw. 15 Oct. Raming 
y'atMI JUT jaar. 

Zutfen, te 1 uur. in bet huis van arrest: bet onder
houd der gevangenen ged. '81. 

Maandag, 1 & Ort. 
Maaatrlrhl, te 10 uren. door bet ministerie van wa

terstaat enz., aan liet geitouw van het prov. bestuur: bet 
vijfjarig onderhoud van de veerdamiuen, vaartuigen en al 
hetgeen venier bchnoit tot de Kijksveren op dc Maas in 
Limburg, in 2 pare, Aanw. 1» en 21 Oct. Raming: |»erc 
1 ƒ2.10 per jaar; |>crc. 2 ƒ.1100 ptr jaar. 

V H a g e , te U ' / i uren, door bet ministerie van water
staat enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: de 
levering van steenkolen ged. '81 ten behoeve van deu 
dienst: lo. van den stoomwatermolen binnen den bencden-
mond van het Sti>cncnhofkschc kanaal, in 2IHTC,, 2o. van 
het Zederikkanaal, aau den stoomwatermolen van den 
Arkelscheii dam. 

Dlnadag, 2 » o«i . 
Leeuwarden, te I uur, door het ministerie van wa

terstaat, aan bet geitouw van liet prov. bestuur: lo. bet 
éénjarig onderhoud vau de havenwerken te Staveren. 
Aanw. 20 cn 22 Oct. Uaming f 155Ö; 2o. het vierjarig 
onderhoud der verspreide Rijkszijlen en bruggen itirrics-
laud, iu 2 jiere. Aanw. 22 Oct. Raming ƒ650 en ƒ415 
per jaar. 

Danderdag, *« «e t . 
Haarlem, te 2'/j uren, door bet ministerie van wa

terstaat enz., aan bet gelmitw van het prov. Iiestuur: lo. 
het driejarig onderhoud tier duinen op het eiland Vlieland. 
Aanw. 2.1 Oct. Raming ƒ5800 pat jaar; 2o. het verbete
ren der verdediging*werken op het noorderstraud van 
Vlieland. Aanw. 88 Oct Raming ƒ 10,000. 

VrUdag , at) ot i . 
* -HOM-II . te i n ' , uivn, door het ministerie van wa

terstaat enz., aau het gebouw van het prov. Iiestuur: 
bet onderhoud van de Rijks-haven- eu rivierwei ken te 
Willeinstid g.-d. '81. Aanw. 23 en 25 Oct. Raming ƒ 2510. 

Weenadag , • 
'a-llage, te 11 uren, duor het ministerie vau waterst. 

on/.: In. tie herstellingen en vernieuwingen aan de Rijks
werken OJI het Zwartewater, met lu-t onderhoud daarvan 
eu de afbakening van het vaarwater ged. '81. Aauw. SU 
Oct. Raining y .1500; So. het verrichten van baggerwerk 
iu liet ZwoLschedieji. Aanw. 30 Oct Raming ƒ 0.a0uer M J . 

'a-llage, te 12 uivn. door hel ministerie vnn waterst. 
ent..: het verrichten van grondwerken en het maken van 
bruggen eu verdere werken voor het gedeelte Zaandam— 
11,1,1 lijk van den sjioorweg Zaanstreek—Enkhuizeu. lnl. 
hij den slaanvv. ingenieur te Hoorn. Aanw. 20 en 27 
Oct, te 10 uren. Uaming /T,12.000. 

Harlingen, door het dyksftestmir der Vtjf-deelen-Zie-
dijkeii-ltuileudijks: de levering van .100 stiiksgieiien dijk-
jtalou van 71 d.M. lengte. 

Ilanderdag, 4 Vn . 
Haarlem, te S 1/, uren. door bet ministerie van water

staat enz., aan bet gehouw van het prov. bestuur: het 
driejarig onderhoud der Uijks/eevverken OJI Wielingen. 
Aanw. SO Oct. Raming ƒ75110 per jaar. 

Vrijdag, 1 Va*. 
'e •teen,, te 10','j un-n. door het ministerie van water

staat enz.. Ban het gebouw van het pTOV. bestuur: bet 
driejarig onderb I der werken van de Zuid-Willemsvaart 
voor het gedeelte iu Noord-lliabaut. Aanw. 30 Oct en 
3 Nov. Raming /'40,000 JHT jaar. 

Arnhem, te 12 uivn. door het ministerie vau water-
stut enz., aau het gebouw van het jirov. Iiestuur: het 
vervangen van de Itruggeler en Kaijers vlotbruggen door 
ijzeren draaibruggen over het A tic ld< tonische Kanaal. 
Aanw. 28 en SO Oct. Raming ./ 11.025. 

Maandag, IS V>*. 
Maafttrlrhl. te 10 ur dooi het ministerie van wa

terstaat enz., aau bet geitouw van bet jirov. best.: het 
vijfjarig onderhoud fo. der Zuid-Willemsvaart voor bet 
gedeelte in Limburg van den hovenuiond van de Maas bij 
de hoofdsluis le .Maastricht tot de llelgische grens te 
Sm -maas en van het Voedingskunaal. (tuning J «800 
per jaar; 2o. idem, voor liet gedeelte iu Limburg van de 
grens van België nabij Loozen tot de grens van Noord-
Hrahatil. Raming ƒ11.000 j«or jaar. Aanw. van bekte 
V eu 11 Nov. 

Weentidag, I Her. 
'•-Ilage, te 11 uren. door bel ministerie van waterst. 

enz.: de levering van hall aststeen voor de Rijksriviei wer
ken OJI de (loven-Maas, in 2 porc. 

Allooi» van AanWsteilingen. 
Amotrrdam, 25 Kej.l.: de vorliouwing van het maga

zijn Willem III aan de Haai leu une straat te Amsterdam, 
onder Udieer van den architect l-l. Uijvoets Gz.; ingek. 
8 bilj.. als: 
M. J. Kok. te Amstenlam. ƒ H k W 
I'. I'. Itijke. » idem 10.744 
II. I'. I Mi las. | idem " 15,48" 
I'. Ontetihof en Haak, » idem » 15.410 
1'. Ueniersen, » idem • 14.U87 
A. Aaldets, » idem 14.720 
.1. I'. Uieke II. Krot, » idem 13.350 
I'. (J. hegenhardt. » idem » 13.282 

Heden aan den derden inschr. A. Aaiden, voor ƒ14.720 
gegund. 

Zwol le . 25 Sept! het verhouwen van een I •enliuis 
aau de I-lselkade aldaar, onder beheer van de architecten 
Koelt; gegund aan L. Meijer en J. (Jr. diet uan, voor ƒ095". 

Vallhermend. 27 Sept.: bet houwen van eeu winkel-
hehuiziiig met logement; ingek. V hilj., als: 
(1. Oosting, te Kkslocrm I, ƒ .1080. 
J. Blok, » Sttdskauaal, » 3'J30. 
ii. Sijteiua. o Valt hert tiund, » SS3S. 
W. (lakker, i idem • 3704.70 
II. Kggens, >i idem 3074. 
E. Kliphuis » Stadskanaal, • 36(30. 
A. Niks, « Niéuw-Ruinen, * 3054. 
P. I.uitjons, « Stadskanaal, l 3500. 
C . Vos, • Valthermond. » 3440. 
gegund. 

Zulten, 30 Sept.: het afgraven van den vestingwal 
tusschen den IJsel en de VischjMtort en het gedeelte ach
ter de Sjiitlaa 1st raat met het vervoer van den afkomendeii 
grond naar de Hoofdgracht iu 2 pure: |iere. 1 ingek. 2 
biljrii.'u. als: 

II. J. Jansen, ƒ 1120 
L. Schotten, >< &W 

pare. 2 iasjeaüeaen s hilj., als: 
W. Knu velaar, ƒ 739 
J. Postma, i 079 
• •.•-•oud. 

« r e n i n g e n , 30 Sept.: h.-t houwen van een hecrenhuis, 
onder beheer van den architect N . W. Li t ; ingekomen 
22 hilj.. als: 
T. Bontere, te Rottcvalle, ƒ 17.752 
II. Jansen Attena, » Leeuwarden, l 17,34'J 
J. E. Wolrich, t> Hoogezand, • 17,100 
A. Schiviider, » Groningen, » 15,953 
O. Huizing. • idem » 15.502 
S. A. Itergsina, i Kraneker, • 15,425 
L. Heintjes, » (liv.itingen, I 14,920 
J. Wallmga, l idem I 14.H24 
E. Herkenbusch. • idem • 14.788 
J. II. Muller, • idem •> 14,742 
J. Kalt » Ureterji, » l-*-*»l" 
D. Dooijes, • 0nuiingen, •> 14.500 
| l . Kdzards, » idem • 14.449 
J. ïoesman. » idem tt 14,340 
K. W. Wietseuia, i idem l 14,230 
J. Kruiter, • idem • 14.108 
11. de Jong. I idem I 13,994 
J. Humt, i idem • IS.963 
I). K. KolthofT, l idem • 13,842 
I*. H. Hendriks » idem - 13.797 
(i. Hiitrichs » idem » 12,970 
M. Mammen, • idem i 12,941 
gegund. 

Haarlem, 30 Sept.: de levering van 1000 M' trottoir-
handen: ingekomen 0 hilj., als: 
C, Bos te Haarlemmermeer ƒ .1097. 
H. .1. Ikistnan, » Rottenlam, " 3050. 
[•'. Ifoiiiuau. » Haarlem, » 2938, 
11. J. van Mosschel-, » idem » 2845. 
I». Tamiuiiiga, » Amsterdam, » 2294.50 
L. Sahelis Jr., » Haarlem, • 2248. 

E n g ' I SCOO. 
K-iitiseh, 1 Oct.: het uitvoeren van huitengewone her

stellingen aan do Rijkswerken van het jmutveer te Lith; 
minste insehr. was A. van Wainel, te Lith, voor ƒ 650. 

'•-Ilage, 1 Out: de aanleg vau eene telograaüyii langs 
den Staatssjxiorwog tusschen Almeloo—Zwolle; ingekomen 
10 hilj. als: 
II. Koedijk. te Zwolle, ƒ2444 
A. A. Wildbergh, » Buiinik, • 2397 
A, S. Schaafsma, » Dadingen, • S386 
F, Aiierson. • Btsenwuk, • 3320 
II. v. d. Sluvs. » Zwollerkerspcl, n 2219 
II. Hos, • Smilde, » 2213 
L. Kzennan, » Zutfen, i 2180 
I SchijitHT, » (fciiemuiden, • 2140 
A. W. Hartig, » Sliedrecht, • 2100 
J. Huurman, » Deventer, l 1997 

Emmen, 1 Oct: het (jouwen eener nieuwe school te 
Woord ingen narke, gemeente Kunnen; ingek. 5 bilj., als: 
F. Vos te Stadskanaal, ƒ 9720 
J. I). Prui.iinel, » Ter-Aj^l, t. 2420 
J, Linze), tt Stadskanaal, » 2391 
W. Timmerman, » Ter-Ajtel, 2246 
K. Klijthuis, » Mussclkaiiaal. » 2188 
gegund. 

Zwolle. 1 Oct.: het bouwen van 2 woonhuizen aan de 
geprojecteerde straat hij het Stitiousjileiit aldaar; ingek. 

* d (ï . ' Kamphuis, ƒ 23.174 
A. van Straten, • 22.799 
J. tiiolleiuan, '< 22,780 
J. C. Hik, » 22,454 

De gunning vau het werk aangehouden. 
Utrecht , 4 Oct.: lo. het leveren, in 9 J U T C , van eiken

houten dwarsliggers, ten behoeve van den sjioorweg 
Luik—Limburg; ingekomen 9 bilj., uls: 

II. 11. Were*, te llokstol, le jtetv. fr. 7000. 2e perc 
f r 7800, Se perc fr. 7800, 4e jierc fr.7800. 5e perc. 
a> 7400. 6e pere, fr. 11,600, 7c pare, fr. U.600, 8e jieiv. 
f r 11,500, öc pare. fr. 11,400. 

J. N . de Haas et fils, te Wesel: le |<erc fr. (U50, 2e 
,M.n- fr 0550, 3e |terc fr. 0650, 4e Jierc Cr. 0750. 5e DSfB. 

0250. 6e [.ere. fr. 9989, 7e J H T C fr.9989, 8e jierc. 
ff' 9989, 9e perc Ir. 9989. 

1. A. v. d. Kerden. te Bokstel: 5e jterc ƒ2980. 
B. L. Buijvoets. te Ootmaisum: 7e perc fr. 10,500. 9e 

perc. fr. 9700. 
J. I; Groothuis, te Ijenekamj.: 6e JM'IV, ƒ3090. 
Ohérau frères, te JopUle: 4e perc, fr. 0.0'j p. p., 

6e IK'IV. fr. fi.89 p. [>•. 8e pere. fr. 6.84 p. p. 
Hulsberg, te Itochum: alle jierc fr. 5.30 ji. p. 
L. Lambiotte Vigneroti. te Brussel : lepere, fr. 7-38 p. jt., 

Se perc. fr. 7.36 p. jt.. 3e pere. fr. 7.34 p. |... 4.' (H're. 
fr. 7.32 j . . p.. 5e pere. fr. 7.30 p. p.. 6e perc. fr. 7.38 jt. 
p., 7e itere. fr. 7-30 JI. |.., 8e perc fr. 7.28 p. | i . , 9e pare. 
fr. 7.26 p. ji. 

2o, bet leveren, iu 2 [tere, van eiken wisselhouten, teu 
behoeve vuu den spoorweg Luik—Limburg; ingekomen 7 
bilj., als: 

le perc, 2e Jierc. 
J. N . de thuis Sc Ills WeteL fr. 2390 fr. 2390 
li. I». Clercx, Ik.kstcl, •> 2800 2700 
J. l i . Omothuis Benokamji, ƒ 114.1 
H. L. llui}voets, Ootmarsittn, l 2380 
Chevau Sèna Jujiille, fr. 159 fr. 154 

[.. KM. JI. KM. 
Hulsberg. Uix-huin, te zamen fr. 90 jt. KM. 
I , Lambiotte Vtgncroii, Itrussel, fr. 128 fr. 124 

p. KM. p. KM. • 
Wi lde rvank , 5 Oct.: In. het stichten va li kofliehnis 

met stilling te Wildervank, voor de Eerste tlntilinger 
Tr.unvvaviuaalscha|i|iij; ingek. 8 hilj., als: 
J. en A.'Pranger, te Stadskanaal, ƒ 5800 
II. Hm/mg Jr., I Wildervatik, • 5165 
A. Heften, • Veendain. » 5046 
l i . Vruom, >. idem « 4700 
K. II. Ih.lthuis, . N.-Pekela, i 4474 
.1. Prummel, » Veem lam. t 42)3 
0. J. Prins i Muntendam, » 39tKi 
.1. Kiimuiiiiga, n Veendam, » 3450 

3o. een knecbtswonitig in!!'le remise; ingek. 4 hilj., als: 
.1. H. Hos. te V lam, ƒ 018 
L. .1. Pri-iunel, " Wildervank, » 500 
A. Heijcr, • Veendam, » 525 
.1. Ki'Mintiigu, » idem * 361 
bride gegund. 

kei lh l i . - in . 5 II. t.: hel begrinten der |iol. Ier wegen : 
ilwaV U hilj., als: 
.1. V.Kinlemlag, te Puttei-shoek, ƒ24.800 
I'. II. de Wekker. KIIIJN-I, « 21.987 
J. Sterk. » Arkel, 2ii.(iv.» 
(i. de Hoog. * Gorinchem, > 19,900 
II. Ilubhel.l.iiii, i Ooritichem, » 19,789 
II. den Htveje, Vt Hanlinksveld en 

E. de Groot, i Heuki'l 10.27'J 
I). v. d. Plas, » Hardinksveld. >. 18.570 
('. de Jong Jz., " idem - 18,447 
I', Koedam. » Gorinchem, • 17,700 
II. de LeeUW, • idem l 17.648 
(.Sterk II/.. i Heiikeluin, • 17.350 

Winst-linii'.i . 0 ( l i l . : het houwen vaneen woonhuis 
iu de Gantestrsat, voor Dr. L. Ueins; ingek. 9 hilj., als: 

L. Hekman. ƒ 9734 
II. Hik, » 9321 
1'. Uavensherg, * 8730 
O. Heikens. 8700 
II. BOS, l 8690 
11. Timmer, » 8670 
E. Jansen, . 85S0 
E. v. d. Voort, » 8442 
II. Huizing, » 8321 
gegund. 

Nrliaenrewerrd, 6 Oct: lo. liet makeu vau de ge
itouwen, schoorsteen, knleiihergplaats, mach mist woning en 
verdere werken voor de jxildcrs Oud-en-Nieuvv-Schuaijk 
eu Kortgereebt: ingekomen 13 biljetten; minste inschr. 
was A. van Tilburg, te Zoeterwoude, voor ƒ26,493. 

2». het leveren en stellen van 2 horizontaal werkende 
stoomwerktuigen, stoomketels enz,: ingek. 14 biljetten; 
minste inschr. was F. Wohlertsche Muschinebau-Aiistalt 
im.l Eisengiesserei Actieii-Gesellscbaft, te Herlijn, voor 
ƒ 23,25(1. 

•-Ilage. 6 Oct.: bet verrichten van baggerwerk tot 
njtniiining van bet middelplaatje in de Nieuwe-Maas hoven 
de Bonksche haven; ingek. 4 bilj., als: 
ii. J. Mol, te Kuilenburg, ƒ 16,825 
J. A. van Haaften, » Sliedrecht, » 15,500 
1. v. d. Velde, « Pat>enihecht, » 14,978 
II. Hcimik ll.Hz., » Vreeswijk, t, 13,980 

Men I Teert, 6 Oct.: het bouwen eener boeren woning, 
schuur en hooiberg voor tic algemeene annen van Willes-
koji eu Kort-Hccswijk ; ingekomen 11 bilj., als; 
<*. de Kruin, te Jaarsveld, ƒ6210. 
(5. P. W, Dessiug, i (iouda, » 5555. 
J. W. ii. ' Waal -t Oudevvater, » 6070. 
G. A. Heling, • Ptrecht, » 5049. 
(1. v. d. Poll, >t Oudewater, » 5045. 
<!. Bodegraven, M Linscboteit, » 4844. 
N. van Zuilen, • Hocnkoo|i, • 4721. 
.1. Spruit, >. üudewater, » 4730. 
II. Hogervorst, • idem » 4097. 
P. W. Hanleitbol, » idem i 4583.98 
II. Berkhof, • idem • 4520. 
gegund. 

r t r r i - M . 6 Oct.: bet leggen van een benn ter lengte 
van 10,000 M-, voor den Lekdijk-Hoveiidaitis; ingekomen 
8 bilj., als: 
('. H. Ik'kker, te Kmpel, ƒ 192,000 
Th. v. d. Koogaard, » Livuwen, » 180.000 
L Kalis Kz., > Sliedrecht, » 163,400 
•I. Roskam » idem en 

L. brandt • Giesendam. • 147.900 
T. Volker. » Dordtvcht » 143,000 
A. v. d. Metjden, - Hardinksveld, * 141.575 
P. A. Bos, » Dordrecht » 134.850 
W. L. Schram, i Sliedrecht • 129.250 

Vranlngen, 7 Oct.: het bouwen van een jtakbuis, tus
schen de Wiuscboterkade en Nieuwst raat, te (ironingeii, 
onder liedeer van de architecten Hoekzema: ingekomen 
5 bilj.. als: 
J- l'.ii'lm in. te Groningen, f 2370 
G. A. de Suiter, » idem « 222S 
A. U. de Vries, » idem » 2098 
J. dc Vries, » idem •> 2077 
P. Rohers, « idem » 1888 
gl 'guild. 

»- l l«s , t i . 8 Oct: het gedeeltelijk afbreken en opnieuw 
metselen van een vak ingestort muurwerk van den tuin 
langs de llieze, achter het paleis van justitie aldaar; in
gekomen 6 bilj., als: 
J. llurkens tc 's-Bosch, ƒ 2600 
Gebn Motuiroee. n idem « 2374 
.1. Schelleken.*, » idem •> 2317 
Franker turt, n idem » 18:10 
J. v.ut Mieilo, » idem • 1790 

\ervola; tier Uericlileii en Meili'di'dimjeii. 
B U I T E N L A N D . 

— De iVor(A American Heview bevat in haar 
laatste nommer een artikel van den heer Désiré 
Chamay over het onderzoek van de bouwvallen iu 
Mexiko on Mid del-Amerika. Ann die belangwek
kende studie is het volgende ontleend; Teotihuacaii 
wil zeggen Stad der Goden. In het midden der 
- i . i l zijn twee groote pyramiden. Boven elke stond 
vroeger een teni|>el, waarvan de eene gewijd was 
aan de Zon, de andere aan dc Maan. Wij weten 
niet, wie ze gebouwd heeft, maar verscheidene ge
leenlen schrijven de stichting toe aan de Toltecs, 
en anderen geven haar een nog ouderen ooi-sprong. 
Men dwaalt door het feit, dat dc benaming Tollec 
toege|iast wonlt op eiken vindingrijken stam, die 
eeuig monumentaal spoor van zijn aanzijn heeft 
nchtergelnten. In één woord, Toltec wi l zeggen: 
bouwmeester, bouwkundige, ingenieur. 

Wij bereikten weldra de Pyramide der Zon, die 
eensklaps hoven de vlakte verrijst als een vulkanische 
uitwas, zonder plat voetstuk, gelijk de pyramides 

van Vueatan hebben. Haat basis heeft 761 vierkante 
voet en haar hoogte is 21C voet. Er blijven sjMiren 
over van vier esplumules oj> deu top boven elkander 
geplaatst, maar er is niets te zien van trappen. 
Misschien was er oorspronkelijk een hellend vluk. . . . 

Wat dat reusachtig standbeeld betreft, het stelde 
ééne — maar wij weten niet welke — der god
heden voor, aangebeden door de stichters van de 
Gudenstad, het beroemde Teolihtiacan. Het afgods
beeld is een blok van trachiet, in den vorm van 
een |KiraHelopipedum, zeer ruw gehouwen en in idle 
opzichten gelijkende op een menigte andere goden, 
dagtcekenende van een later tijdperk 

Moeten wij deze onvolkomenlteid aan een gemis 
van smaak toeschrijven? Was het misschien een 
hieratisch beginsel, dat dezen stijl handhaafde, gelijk 
wij weten dat gebeurd is in andere landen? O f w e l , 
miste het volk de noodige getocdschap|>cn om de 
hards steen te bewerken? Hun lieeldbouwwerken, 
althans eenige, schijnen te zijn uitgevoerd [door 
wrijving, en het was zeker moeilijk op deze wijs 
tot volmaaktheid te geraken. Maar zoo wij de 
sjiecimina van hunne vazen of van die kleine lignren 
van gebakken aarde onderzoeken, op minder weer
barstige manier gevormd, vinden w i j , dat het ware 
meesterstukken, inderdaad kunstwerken zijn 

Onder de s|iecunina van gebakken aarde, die ge
trouw of als caricatnnr al de maatscha|ipelijke klas
sen vertegenwoordigen, vinden wij twee figuren van 
exceptioneel belang. Dc eene is een negerhoofd, 
met dikke li|>|ten cn wollige haren, alles volmaakt 
geteekend ; de andere het gelaat cener vrouw, 
ontsierd door een gebroken neus, maar blijkbaar 
van Griekschen of anderen Eurupeeschen type, en 
ons de Venus van Milo herinnerende. 

Dit schijnt scherts, maar mijn photographieën 
zullen Imwijzeu, dat ik eenvoudig feiten mededeel. 
Men moet niet vergeten, dat wij hier in het land 
der verborgen he. len zijn voorzooveel de geschiedenis 
en het ras betreft, Hoeveel rassen zijn hier ver
eenigd om tet een enkel samen te smelten? Dc ge
leerdste man kan het antwoord niet geven. Behalve 
van het Mexikaatische volk — ik bedoel de Azte
ken — weten wij niets. 

— De tramways, die aanvankelijk te Londen 
verlies afwierpen, beginnen zich te herstellen. De 
North Metropolitan Company, die sinds den aan
vang misschien de gelukkigste Of de best beheerde 
is geweest, verklaarde in de onlangs gehouden 
vergadering der aandeelhouders, zeven [tercent divi
dend te kunnen uitdeelen, ofschoon een aanzienlijke 
hoeveelheid ijzeren spoorstaven door stalen werden 
vervangen en een groote som bij het reserve-fonds 
werd gevoegd. Dc inkomsten namen in het laatste 
halfjaar 1 10,000 toe. De bruto-opbrengst was 
£ 1 4 0 , 0 0 0 en de netto-opbrengst ongeveer £ 26,000. 
Wanneer de stoom den arbeid van paarden zal heb
ben vervangen, zal dc winst ongetwijfeld aangroeien. 

— Op het eiland Wigh t , dat zich reeds onder
scheidde door geschiedkundige merkwaardigheden, is 
onlangs eene Romeinsche villa ontdekt op Morton 
Farm, nabij Üruding. Deze ontdekking, die men 
verschuldigd is aau den kapitein Therpe, trekt zeer 
de aandacht der archeologen, cn men tracht thans 
te bewerken, dat de oude vil la volledig worde ont
graven. Wat raadt gevonden is , geeft recht om te 
wenschen dat die ontgraving plaats hebbe. 

B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. De Commissie van uitvoering 
maakt bekend, dat ingevolge de uitspraak der jury f 

bestaande uit de heeren Prof. E . Gugel, J . II. Mar
r i s , C. F . Phlippenu, C. Muijsken en J. P . Menger, 
van dc 6 ingekomen ontwerpen voor een standbeeld 
van Graaf Jan van Nassau, welke ter mededinging 
naar de uitgeloofde prijzen waren toegelaten, twee 
zijn bekroond. Met den eersten prijs dat onder het 
motto: •Trouw en standvastig", met den tweeden 
prijs dat onder het motto: »Vaderland en Oranje". 

Bij opening der naambriefjes is gebleken, dat het 
met den l n prijs bekroonde ontwerp was vervaanügd 
door den heer J . T h . S t racké , directeur der Ko
ninklijke School te 's•Hertogenboseh, het met den 
'2n prijs bekroonde door de heeren Eug. Lacomblé, 
beeldhouwer en A . le Comte, architect. (Staatse.) 

Amsterdam. In de vergadering van de Neder-
landsch-Indische Droogdok maatschappij, bijeengcniepeii 
om de voorstellen vnu hel Iiestuur tot wijziging der 
statuten te overwegen, werd na eenige discussie over 
de vraag, waarom het kleine dok nog niet gereed 
was, hoeveel geld dit nog zou kosten en welken 
tijd het zou vorderen — welke door den heer L i n 
deman, directeur, werd beantwoord — een der ar
tikelen door den heer Vollenhove besproken. In art. 
•t.'i wordt namelijk bepaald, dat zoodra de winst 
ƒ 1 2 8 , 0 0 0 in een jaar bedraagt, 5 pet. van de 
meerdere winst aan deu concessionaris of zijn recht
hebbende zal worden uitgekeerd. Spreker meent, 
dat tengevolge van de mindere bekendheid van den 
concessionaris met het terrein, waarop hij moest 
werken , deze den aandeelhouders groote schade heeft 
berokkend. Nu zal het volgens den heer Vollenhove 
billijk z i jn , dat eerst die schilden vergooi z i jn , zal 
de heer Bos recht heben op zulk een uitkeering. De 
heer Aug. Phill ips, in aanmerking nemende dat het 
laug zal .h.:.'ii eer de concessionaris, nu de Maat
schappij met beperkter ktipitan! werkt, van deze be
paling voordeel zal hebben, meent, dat bij verbreking 
der eens aangenomen eonc-essievoorw'nnrden, de nadoelen 
voor de Maatschap)iij grooter zullen zijn. De voor
stellen tot wijziging der statuten worden met alge
meene stemmen aangenomen. 

Die wijziging luidt nidus: 

>Do Algemeene Vergadering besluit: l o . de statuten 
te wijzigen volgens het ter visie gelegde ontwerp; 
2o. dat, ter uitvoering der bij de gewijzigde statuten 
bepaalde kapitaals vermindering, alle uitgegeven be
wijzen van aandeel, zoowel gewone als preferente, 
zullen ingetrokken woitlen, en dnt tegen inlevering 
dier bewijzen vnn aandeel, aan den houder of aan 
degenen, te wier naam de ingeleverde aandeelen 
staan , zullen uitgereikt wonlen nieuwe aandeelen tot 
een bedrag van ƒ 4 5 0 voor elk gewoon aandeel vau 
ƒ 1 0 0 0 en tot eeu bedrag van ƒ : 1 0 0 voor elk pre-
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ferent aandeel; 3o. het bestiiiir te machtigen de 
obligation in de geldleen ing van ƒ 8 0 0 . 0 0 0 , rentende 
0 pet. 'sjjaars, met daarbij talmerende coupone en 
dividend-tawijzeii, in Le trekken, en te verwisselen 
tegen ObUgatien van gelijk bedrag, nan welke obli
gation do rechten verbonden zijn , als in artikel 43 
der gewijzigde statuten omschreven; 4o. machtiging 
tot pusseeren der akte enz." 

— Het vierde of laatste dok van de Nedei klinische 
l)roogdokmaatscha|)|>ij is van de weit dei' hoeren C. 
en J . von Lindern te water gelaten. Hiermede is 
het geheele dok voltooid, o]> een lengte van 1 22 
meter ol' 400 Engelsche voet. 

Het dok is geUniwd inwendig van ijzer, en «Ie 
huilenhuid, althans grooteudeels. van hout. I>e 
plans en de machines zijn van de heeren Gebroeders 
l lowaldt , ingenieurs te Kie l . Met ijzer is Mnitsch 
fubriknnt; het hout is liet Amerikaaiisch Pitch'Pine. 

De Maatschappij hoopt nu binnen eenige dagen 
instaat te zijn de grootste mailstoombooieii van de 
Maatschappij Nederland te dokken Ier lengte van 
117 meter. De Burgemeester en de Wethouder van 
Publieke Werken waren op de werf aanwezig. 

'B-Bosch. Naar men meldt, ziju door denbeer 
Neoinagus, te Itreda, aau Gedeputeerde Staten reeds 
de plans en begrootingen ingezonden voorden aanleg 
eu de exploitatie van een stoomtram vun Eindhoven 
over Gestel, Veldhoven, Kersel, Duizel, Itladel, 
Beuzel, Arcudonk cu Klcin-Turnhout naar Turnhout. 
De kosten van aanleg zijn begroot op / ' 000 ,000 en 
die van exploitatie op ƒ 49,550. 

Arnhem. De Gemeenteraad heeft besloten aan 
Burgemeester en Wethouders op le dragen den Baad 
een voorstel te doen, om met Januari 1N8'J tot de 
openbare aanbesteding der gemeente-reiniging le kun
nen geraken. 

De belangrijke uitgaven, verbonden aau de exploi
tatie der reiniging van gemeentewege, gaven den Baad 
aanleiding tot dit zeer verstandige besluit, dat voor
zeker door alle ingezetenen zal worden toegejuicht. 
De schoone uitkomsten, bij het instellen dei' gemeen
telijke exploitatie voorgespiegeld, deden totheden op 
zich wachten. 

Zwolle. Namens eeuige kapitalisten te A uisterdam 
is bij den Baail aanvraag gedaan om concessie voor 
het oprichten eener drinkwaterleiding alhier. 

Leiden. In de op 2 dezer gehouden gemeente
raadszitting werd het verzoek van t' Bok, om langs 
den Hoogen Rijndijk rails te leggen ten behoeve van 
een stoomtram van hier naar Woerden, aangenomen 
met 9 tegen 0 stemmen, ondei' voorwaarde echter, 
dat met de werkzaamheden binnen twee jaren een 
begin worde gemaakt. De duur der vergunning is 
gesteld op 50 jaren. 

Verder besloot de Raad, aan de lirma Crans en C". 
te 's-llage te vergunnen, de concessie voor den aanleg 
eu de exploitatie van een sloomtiain van Katwijk-
aun-Zee naar Leiden over te dragen aan de uaam-
looze vennootschap nUijnlandsche Stoomlnunweg-
Maatscbappij," 

Zutfen. Nog dit jaar zal tot den bouw van een 
nieuw gymnasium wonlen overgegaan, en wel op 
de plaats van het oude, het 's-Gravenliof. De raming 
der kosten bedraagt f 33,000. 

Delft. De Gemeenteraad beeft tien heer B. F . 
Plasschaert, op zijn daartoe gedaan verzoek, eervol 
ontslag verleend als leeruur iu het teekeneu aan de 
Kweekschool voor Hulponderwijzers en Onderwijze
ressen , en benoemd tot leeraar in het lijnleekeuen 
aan de Burgeravondschool den heer R. Broesterhuizen 
alhier. 

Tiel. Vóór dc Gemeenteraad overgaat tot eene 
J..--!J — LII_• omtrent het leggen van rails op de wegen 
der gemeente Tiel, voor den stoomtram tusschen deze 
plaats en Kuilenburg, wenscht hij eerst nadere in
lichtingen omtrent de richting vau den tramweg. 

— De heer Ilirschinaii, te Goriiicbcin, heeft het 
voornemen, een stoomtram totstand te brengen van 
hier op Gorinchem. De concessie-aanvrager heeft het 
plan, dien te laten gaan door de dichtbebouwde 
streek langs Dalem, Vuren, Her wijnen, Hellouw, 
Haatten, T u i l , Waardciiburg, Neerijnen, Opijneu, 
Heeselt, Varik en Uphemert. 

Schoonhoven. De Gemeenteraad heeft besloten, 
de gasfabriek en verdere toestellen, na expiratie van 
het contract met den tegen woonligen eigenaar, zoo 
mogelijk over te nemen cn voor tekening der ge
meente te exploïteeren. 

'a-Graveland. De Oeroeeniernad heeft aan de 
hoeren Levelt en Schwiep concessie verleend tot liet 
leggen van rails op de gemeentegronden voor de 
trainweglijn van bier op Hilversum. 

Apeldoorn. De akte van oprichting der Neder
landsche Loc^kpoorwegmautschappij, gevestigd te 
Apeldoorn, is deu laatslen September verleden. 

Wonseradeel. Dc Gemeenteraad heeft het rap
port inzake den tramweg Bolsward—Harlingen be
handeld. De Commissie van beheer van dezen weg 
heeft met den directeur der Nederiandache Trnmweg-
muatschappij eene conferentie gehouden, die tegen 
sommige voorwaarden bedenking had , o. a. daartegen, 
dat men na 12 Mei 1882 jaarlijks ƒ 7 0 0 , óf ineens 
af ƒ 1 4 , 0 0 0 zou betalen tot afkoop van de tollen. 
Nu bleek , dat de Commissie uit dezen Raad eigenlijk 
wel de tollen wilde vrijstellen, maar de Commissie 
uit Bolsward en Harlingen niet, en zoo was die 
voorwaarde m ' t leven gekomen. In den boezem van 
dezen Raad openbaarde zich eigenlijk een geest om 
de tollen geheel af te schaffen; maar zoolang dit 
niet was geschied, werd het onbillijk geacht, dat 
anderen — en daaronder de ingezetenen die den weg 
hadden bekostigd — tol zouden betalen en de Train-
wegmaul.se hap pij zou vrijgesteld worden. Men beeft 
nu een middelweg ingeslagen en tapald, dat de 
Maatschappij na 12 Mei 188 ' i , zoolang de tolhelïing 
nog niet is afgeschaft, 'sjaais ƒ 2 0 0 moet betalen, 
he overige bepalingen en wijzigingen leverden geen 
bezwaar op, en er is besloten vergunning te verleenen 
lot het aanleggen en exploiteen-n van een stoom
tramweg. Nu deze gemeente, over wier grondgebied 

de tramweg in hoofdzaak zal loopan, dit besluit heeft 
genomen, verwacht men, dat de beide sleden ook in 
de gewijzigde voorwaarden genoegen zullen nemen 
en dat het volgend jaar de tramweg totstandkomt. 

Correspondentie. 
Het stuk van den heer .1. C. Stocller Wzn. over 

de baksteen- (terra colta) industrie werd le laat ont

vangen om het in dit nommer op te nemen. 

Advertentiën. 

Opzichter Gemeentewerken. 
Te Leiden wordt, ter vervulling van bovengenoemde 

betrekking, op eene bezoldiging van ƒ 1000 'sjaars, 
gevraagd een in het bouwkundig vak theoretisch 
en practisch ervaren persoon, vooral bekwaam 
om bij bet ontwerpen en uitvoeren van trouwplannen , 
wat constructie en détuilleereii betreft, buluilp/aam 
te zijn. 

Belaugliehtanden worden verzocht zich schriJ'iolijk 
te wenden tot het Gemeentebestuur vun Leiden onder 
overlegging van bewijzen van bekwaamheid enz., 
vóór of op 15 October a. s. 

GUNNING Woensdag 13 October 1880 
des middags ten 12 ure, in hot Vendubuis der Nota
rissen in de Noliolstraat n n . 5 , tc 's Gravenhage, 
van de 

HOUTKOOPERIJ genaamd WINDLUST. 
bestaande in 2 H O U T Z A A G M O L E N S met A A N -
H O O I U G H E D E N , H E E R E N H U I Z I N G , S T A L L I N G , 
K O E T S H U I S , G R O O T E N T U I N , W E T L A N D en A R 
B E I D E R S W O N I N G E N , a 

alles gelegen onder de gemeente l e u r , tc zamen 
groot 4 Hectaren, 20 A r e n , 28 Centiaren. 

Breeder omschreven bij Biljetten en advertentiën 
geplaatst iu het Vaderland van den 28 Auguatua II, 
ir*. 203 en in het Datjblad van Zuid-Ih,lla.nl en 
'$>-Gravenhage van den 20 en 3d Augustus l l . n". 2t)4. 

Nadere information te bekomen len kantore van 
de Notarissen E I K E N D A L & L I G T E N B E R G , inhe i 
Noordeinde n". 38 te 's-tiravenhage. 

Dc perceelen zijn bij de veiling in bod gekomen 
als volgt; 

H . A . C. 
No. I 1 51 05 ./ 3 * 0 0 

i 2 70 » 1- l . ïO 
• 3 40 50 i I 1 7 5 
l 4 55 38 i S O O O 
» 5 10 05 i Ü 1 7 5 
• 6 43 OO i 7 0 0 
• 7 G3 i !**.> 
• 8 ',<> 40 » 1 1 7 5 

te zamen J • 7 3 Ó t j T 

Aanbesteding. 
B U R G E M E E S T E R KM W E T H O U D E R S van 's-Uer-

togenboseh, zullen op Donderdag 14 October 
1880, voormiddag 10 ure, ten Raadhuize aldaar, 
bij enkele inscfa lij ving 

a a n b e s t e d e n : 
Het maken en stellen van drie stuks 

openbare Urinoirs, met de levering 
der daartoe vereischte materialen, 
en zulks in twee perceelen. 

Het bestek ligt ter lezing op het Raadhuis te 
's-Hertogenbosch en is legen tataling van ƒ 0.25 
te verkrijgen hij den Gemeente-Architect aldaar. 

Dc aanwijzing zal plaats hebben op Dingsdag 12 
October voorin. 0 ure , te beginnen aan de Parade
plaats. 

De inschr ij vingsbiljelteu moeten vóór 2 ure nam. 
van den dag , dien der aanbesteding voorafgaande, 
in de ten Baadhiii/e daartoe gestelde bus gestoken zijn. 

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij den Gemeente-
Architect .1. M . N A B B E te 's-Hertogcnöoseh. 

's-Hertogenbosch, 5 October 1880. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
F. J . P O M P E , L.B. 
J . N . G . S A S S E N , Secretaris. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBMTËDING. 
(VERNIEUWINGSFONDS). 

Op Maandag deu 18J™ October 1880 , des na
middags ten 2 me , uan bet Ccnti-aalbiireau der 
Maatschappij tot Exploitatie vau SUiatsspoorwegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n° . 47. 
Het leveren van metalen dwarsliggers 

met verbindingsdeelen, ten behoeve 
van den spoorweg Luik—Limburg. 

(In twee perceelen.) 
De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, vol

gens art. 22 van het Bestek. 
Het Bestek ligt van den 4 ' e n October 1880 ter 

lezing aan hel Ceiitraalbureaii bij dc Moreelse Laan 
en aan liet bureau van den Sectie-Ingenieur C l l . 
R E N S O N te Luik en is op franco aanvraag op 
gemelde plaatsen te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Sectie-Inge
nieur voornoemd. 

Utrecht, den 2 ' " October 18H0. 

l i . IIOUSBOIlll. le Arnhem. 
I W 6 » . Z i l v e r e n M e d a i l l e v o o r M ' i i t r r -

p H N - l n i i t r u i n e n t e n . 
• M i n . H o o g N t e o n d e r a r h e i d l n c v o o r W I I -

H r p . i . - e n H o e k n i e e t - l n a t r u i n e n t e n . 
Voorls: IIAIIII- cn T I I K H M O M k T K H S , alle soorten 

KIJK K l i s , BBIEFBALAN8EN, enz. enz. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A a n b e s t e d i n g 
(VERNIKÜWIXtJSFONDS.) 

Op Maandag den 18*" October 1880 , ilea na
middag! U'ii 2 ure, aan liet Ceiilranlliutv.au der 
Maatschappij tot Exploitatie van Bt—llHIIIIII'TriHJHH 
bij ile Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n°. 40 . 

Het leveren van eikenhouten dwars
liggers en van eiken wisselhout. ten 
behoeve van de Staatsspoorwegen. 

De liesteilinj,' Koseliietlt bij enkele inschrijving, 
volgaas art. 19 vau hei Besték. 

Het lleslek Ugt van den i ' " " October 1880 tor 
lering aau het Centraalbureau bij de Moreelse Laan 
cn aan de bureaux van de Seclie Ingenieurs VV, .1. 
KLKI1K UK HEUS te Meppel en W. I I O E l ' F I T le 
Rotterdam en is op franco aanvraag op gemelde 
plaatsen te bckulncn. 

Inlichtingen wnnlen f-egeven door de Sectie-In
genieurs voornoemd. 

Utrecht, don 1""» October 1880. 

Bekwamen Kooplieden 
recommandeer ik deu invoer van mijne uitstekende 

m ir i\ m rt m ^»« 
Dit bijzonder aangename artikel vcreisrh'. voor den 

handel geene uitsluitende keunis van bet vak. Een 
Instrument als Monster lever ik tegen engros-prijs. 
Prijscourant gratis. 

Weidenslaufer, 
Berlin, Dorotheenstr. 88, Pianofabriek. 

GAS-ZUIVERING 
door het gebruik van ijzer-oxyde, geleverd i l . i r de 
Gas Purification anil Chemical f.«. Limited London. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en O o s t - I n d i ë 

W. Hoven en Zoon, Rotterdam, 
bij wien bijzonderheden en prijsopgaven verkrijg
baar rijn, 

Deze Machines zijn in activiteit te be
zichtigen op de T e n t o o n s t e l l i n g 

te Brusse l . 

'r P R I J S » , 0 ' 1 ' ) ? N p , l a i l l l i e PRIJS 
Tentoonstelling P a r i j s 1878 

Boulct F r è r e s , Lacro ix &. C". 
Machine-Fabrikanten 

28 roe des Ecluses St.-Martin 
I ' \ H I J S». 

Volledige inrichtingen van Fabrieken voor alle 
soorten van porcelain en aardewerk. Meer dan 
duitend dezer machines zijn zoowel iu Frankrijk 
als in het liuitoulnnd in werking. 

Ile a ï l l i M w r i l i ' Calaloais wonll np Iranco 
aamraicc franco lorav.onili'ii. 

H. & J. SUYVER. 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

de HoUandnehe Tuin, 
Bikkerstraat 2 0 en 2 2 , te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S van alle bekende typen 
en reparatien aan bestaande K E T E L S worden in 
den kortst inogelijken tijd geleverd en uitgevoerd. 

LOUIS GOFFIN & C,E. 
A V E N U E ROOIER 28. 

L U I K . 
Eigenaars en exploitanten van HARDSTEEN- en 

van KEUENGROEVEN. 
^ V l « . - « ' i i i « - « ' i i Depot 

DER 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 

S I M I H ' U E KKlV.MKS. KKWKlilJK. 
Z I L V E R E N ' M E D A I L L E 

W E R E L D T E N T O O N S T E L L I N G 1878 PARIJS. 
Teekeningen eu Prijscourant ziju te bevragen bij 

J . J . S A N D , Wijnhaven 70 Botterdam, alvvaarook 
verkrijgbaar: Verschillende soorten van goedkoops 
T E G E L S eu TROTTOIRSTEEN E N (genie 
Sarreguei nines). 

NesaJk 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 , CORRI-
1)0118, W A R A N D A ' S , enz., alsmede I IFKLEKII INt l 
van H U R E N , T E G E L S voor B L O E M B A K K E N en 
P A N E E L W E R K enz. 

Uitsluitend AffftDtftekap van Maw & <"'. 
voor .Nederland en deszelfs Koloniën 

Gé. .T. O O H , 
F irma A S T . D E WILD. 

Siheepmukershaeei, .V". Oï! eu Jujferslraal IV". .10. 

R O T T E R D A M . 

VAN RIETSCHOTEN HOUWLEN& 
Wijnstraat Rotterdam. 

R O B E Y & COMP'8 V E R T I C A L E STOOM
MACHINES met ol zonder S T O O M K E T E L , 
steeds voorradig. 

Wij gaiandeeren deze, als zijnde de lies te in hunne 
soort, tegen coucurreerende prijzen. 
Geïllustreerde prijscoumnt wordt op aanvraag 

toegezonden. 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
H g e n M H van Zuilen- en TalWhazalt-grueven 

in RIJNI 'HUISSEN, 

Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 
Straatkeijen, Portland-Cement, 

KALK. BBÜISSTEES, VUURVASTE STKESES, EUZ-
Sieuweharen S.zijde H o f t r r d i i 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 Ltd. L o n d o n . 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

VAL 3DE3 TRAVERS, 
geeft berigt dat door haar t«)t et^nige k 0 E N T B N voor den 

verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld : 

F O L K E R S As C». te Amsterdam, 
door wie <M>k tot het leggen van vloeren inlicbiingen worden verstrekt en orders voor gestes) Nrdcr> 
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de Fabriek, Helt weg X " . 3 , te Amsterdam. 

De Directeur W. P. WALSH. 

B O Ü W K M D Ï G M 
Aannemers en Opzichters. Timmerlieden en Metselaars, 

Ingenieurs en Architecten. 
EEN P R A C H T I G , E X T R A K O O P J E , VOOR IEDER BEOEFENAAR DER BOUWKUNDE. 

Verzameling vau Itouwkmidige ontwerpen, bestaande iu bijna 90 extra fraaie, prachtige Platen, 
zijnde de nieuwste modellen van Woonhuizen, Villa's, Heerenhuizen, Kasteden, Kerken, 
School-, Raadhuizen eu Kunstgebouwen, Restauratie en Koffiehuizen, Koepels, Arbei
derswoningen, Poorten, Zuilen, Deuren, Ornamentwerken enz. enz., i>0 traaie groote Platen 
in 7 Cahiers voor den sjwtprijs van f 4.90, nooit en nimmer beeft men prachtiger bouwkundig werk 
voor zulk een s|Hit|irijs gekocht, in fulio (.'KJ lang, U7 Centimeter breed), uitgegeven onder toezicht 
van de Professoren der Polytechnische School te Aken. franco verkrijgbaar, zojlang dc ge
ringe voorraad strekt, voor 

s l e c h t s . / -*.»© i n p l a a t s ƒ 1 4 , 
lej;en toezending van een postwissel, waarop vermeld: llonn-knnde, liij C I K B H M . K . dc M . t ' O I I K V , 
Magazijn van (itRilkoupe Doeken, te M J n i i ' i c < - i i ol' te \ i - i i l i r i n . Gedrukt bij O. W . van der Wiel & C". te Arnhem. 

Vijftiende Jaargang. N". 42. Zaterdag 16 October 1880. 

D E O P M E R K E R . 
fj\r . • X "WEEKBLAD 

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 . 
Het Weekblad verschijnt den Zaterdags. 

Het abonnement bedraagt voor het binnenland ƒ 1.(15 per 3 maanden of 
ml bij vooniitbeütliug set gulden per jaar. Afzumlerlijke uoiiuiicni bij voor-
uitbcHtelling 15 cent. 

Alle «tokken en advertentiën te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentiën uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Advertentiën Van 1-5 regels ƒ 1.—, daarboven 20 cent voor eiken regel 
plaatsruimte en 10 ceiit vuur eeu bewysnummer. Advertentiën Vuur bet bui
tenland 25 cent fier regel. 

E E N E N A N D E R . 
N A A K A A N L E I D I N G V A N E E N ItEZOEK A A N DE 

T E N T O O N S T E L L I N G T E lïRUSSEL. 

Met tegenwoordige nrjverhciilstentoonstelliiigen kan 
ik niet zeggen erg te dwepen. Haar nut i«, wnt 
de industrie zelve aangaat, langzamerhand WB iet
wat twijfelachtigeii aard geworden, want temidden 
van nl de sierlijk uitgestalde gerechten staat men 
toch wel eenigszins voor een abnormnlen toestand, 
bij sommige uitstallingen temidden van leugen. Dc 
courantenverslagen, die dan bet publiek voorlichten, 
ziju niet altijd geschikt uin achter de waarheid te 
dóen komen, want dikwerf wordt door onbevoegden 
onverdiend opgehemeld en slights de waarheid gezien. 

Te lirussel zijnde, om hoofdzakelijk de tentoon
stelling van oude kunstwerken te bezichtigen in 
verblind met de heilendaagscbe voortbrengselen op 
datzelfde gebied, wilde ik echter niet teriiykeereu 
zonder ook mijne OOgen tc lalcn gaan over de af
deelingen eigenlijke industrie, waar de eerste trede 
in dut rijk van opgesmuktheid mij weer terstond 
bewees, dat ik gelijk bad, toen ik mijn reisgenoot 
overtuigde van dc waarheid , dat een nijverbeidsten-
tOODBtelling veelal is als een uithnngkastje van een 
klein pholograatje (klein naar zijn kunst}, die 
slechts enkele goed gelukte [Hirtretten. liefst dan 
nog bij een beter vakgenoot uitgevoerd, daarin te 
kijk hangt. Maar die theorie is geen algemeene 
regel, daarom, laat ik den eerlijken niet te kort 
doen cn hun liever een pluimpje geven, waar zij 
eerlijk blijven tusschen zooveel verleiding en onwaar
heid. Of heb ik ongelijk van onwaarheid tc spre
ken als men weet, dat er fabrikanten zi jn, die bij 
gelegenheid van eeue tentoonstelling bijzonder lijn 
SU mooi voor hel oog gaan werken, maar dan ook 
slechts alleen voor de tentoonstelling; die met dat 
extra puike alle tentoonstellingen — e n ze verrijzen 
tegenwoordig als paddestoelen — afreizen, en den 
bezoekers de oogen verblinden met al hetgeen zij in 
gewone omstai uiig heden niet maken? 

In vele opzichten is eene teiitooiiïtclling dus geen 
staalkaart van het in den handel voorkomende, en 
daarom vau bet tekkel ijk weinig nut in dit opzicht; 
die ondervinding heeft men reeds meermalen kunnen 
opdoen; maar goede zijden heelt zij daar, waar 
men kennis nuuikt met nieuwe uitvindingen eu toe
passingen, dus waar de vooruitgang in een of ande
ren tak van industrie is waar te nemen, of met 
dc volledige bewerking van verschillende artikelen, 
waardoor algemeene kennis bevorderd wordt. 

Volgens de IJclgeii zelven is de tentoonstelling te 
Brussel de kroon op de feesten van 1880 en slechts 
daar, om den grootstcn luister aau de nationale 
ontboezeming bij tc zetten. Dit nu moge eene der 
vele beweegredenen tot het houden der tentoonstel1 

ling geweest zijn, maar ook gewichtige nevenbedoe
lingen, die voor dc band liggen, kunnen de llelgcn 
zelven niet wegcijferen. Üe laatstelijk doorleefde 
slap|H> tijden, ook voor België, hebben zich niet 
het minste in Brussel doen gevoelen, dat zich boven
dien onevenredig aan dc behoeften heeft uitgebreid. 
Tal van woningen voor rijk en arm staan ledig; 
het vertier iu de laatste jaren was niet toegenomen, 
wel daarentegen de lasten der inwoners. Brussel 
had geld noodig om eene wellicht ophanden zijnde 
reactie nog wat te verdagen ol zoo mogelijk af te 
wenden, en geen schooner gelegenheid dan eene 
nationale tentoonstelling om de gelden, door tal van 
vreemden verteerd, onder velen te venleelen en een 
tijdelijk nieuw leven iu de stad te doen ontstaan. 

Terwijl de groote kosten der tentoonstelling zich 
verdeelen over het geheele r i jk , plukt de menigte te 
lirussel er de meeste vruchten van; ook de middelen 
van vervoer mogen hun aandeel in de winsten met 
welgevallen gadeslaan, want aan het aantal liezoe-
kei-s heeft het niet ontbmken. 

In een land, dat rijk aan mijnen i s , breidt zich 
de gewone industrie natuurlijk gemakkelijker uit dan 
in een land , waar men eerste hulpmiddelen vanuit 
verafgelegen oorden moet verkrijgen; dat dus de 
Belgische industrie een goed figuur maakt , is niet 
bevreemdend. Maar ook op meer kuiistiiulustriecl 
gebied is het land vooruitgegaan; allerwegen toch 
tracht uien zich weder meer toe te leggen op het 
vervaardigen van die kunstvoortbi-engselen , welke eens 
de roem van Vlaanderen waren, zooals tal van 
gobelins, het oude Vlaamsche aardewerk, de be
roemde go udsinidswerken , het gietwerk in koper 
enz. en het glaswerk bewijzen. 

Wat nu het raachincwezeu aangaat, dit was in 
hoofdzaak vertegenwooitligd door eeu aantal werk
tuigen voor 't opvoeren van water. De grootste 
machine daaronder U wel die door Cockciïll inge
zonden, mot een vermogen van 1Q00 puui-dekracht 
en bestemd om het wnter op te pompen uit de 
mijnen van Mansfeld. De machine is bijnn steeds 
in werking; iuplaats van water op tc pompen wan 
aan 't einde van den hefboom, wnuniun later de 
zuigerstang van de mijnpump moet bevestigd wor
den , een gewicht van 35,000 kilo opgehangen. Om 
eenig denkbeeld te geven van den kolossalen bouw, 
vermeld ik slechts dat de as van genoemden hef

boom of balans, bij eene lengte van ± 3 meter, 
1'iOOl kilo weegt, dus ecu middellijn vuu ruim 
0.80 meter heeft, terwijl de iw der beide vliegwie
len, waarvan een aan elke zijde der machine, het 
iftspectahlc gewicht van 14790 kilo vertegenwoordigt. 

Dit is nu wel geen machine uitsluitend voor eene 
tentoonstelling gemaakt, maar niettemin bijzonder 
nel afgewerkt en met verwonderlijke evenredigheid 
werkende. Evenwel, er wonlt bswesrd, dat dit 
werktuig niet door den 'inzender is vervaardigd, 
maar dat het afkomstig is uit de welliekende werk
plaatsen van llanicl cn l.ueg te Dusseldorp, die ook 
eenige der door de firma De N'uyer cn Co. te VVil-
lebroek ingezonden machinerieën zouden uitgevoerd 

hebben. Is dit waar, dan bobben beide Belgische 
industrieelen hiermede gevaarlijk sjwl ges|ieeld. 

Eerlijk zijn de papier-, fluweel-, damast- en andere 
fabrikanten geweest, tenminste bet publiek kan op 
de tentoonstelling kennis maken met eene bijna 
volledige papierfubrikage, van bet snijden en sortee-
reu der lompen af; met de lliiwecl- en trijpbewer
k ing ; bij een iu werking zijnde Jacquard-machine 
kan men zich een denkbeeld vormen van het vernuft 
van den uitvinder daarvan en de weinige mensche
lijke hulp , noodig bij de vervaardiging van damast 
met het ingewikkeldste patroon. Verder zijn er 
een kaarsenmakerij, een viltenhoeden-, verscheidene 
chocolade-fabrieken enz. iu werking, en dezer dagen 
zal de metseimachine gaan werken, welke dienst 
gedaan heeft bij het metselen vau kaaimuren te 
Antwerpen, Pc nikkel-industrie is vertegenwoordigd 
door eene goed ingerichte werkplaats, terwijl eeue 
kleine diamantsujperij «Ie voortdurende aandacht trekt. 
Ik heb bier slechts weinige van de vele voorbeelden 

aangehaald. 
A l die inrichtingen, ze zijn de goede zijden van 

eene tentoonstelling. Menigeen, die er nooit aan 
ducht eene fabriek te gaan bezichtigen, kan met een 
geopend oog hier veel lecren eu zich eeu denkbeeld 
vormen van de hooge vlucht, welke de industrie in 
onze eeuw genomen heeft. Maar toch, veel nieuws 
is er niet tc zien, of liever niet veel van datgene, 
hetwelk nog geen burgerrecht verkregen heeft. 

Van 't hoogste belang is in alle opzichten dc 
retrospectieve tentoonstelling van kunst. Da toevoe
ging van eene verzameling enkel oud-Vlaainsche 
kunst wenl eerst als eene kleine uitbreiding der 
hoofdzaak beecbouwd, maar alras kwam men tot 
het gelukkige denkbeeld uin ook buiten landsche oude 
kunst toe tc luien , teneinde daanloor eene vergelij
king van bet Vlaamsche kunsthandwerk niet dat 
van andere landen mogelijk te maken. 

Veel kunstschatten, iu wier aanblik het menigeen 
niet gegeven is zich le verlustigen doordien zij in 
te verafgelegen gewesten tehuis behooren, of slechts 
voor deu vriendenkring der gelukkige bezitters zicht
baar z i jn , worden daar tentoongesteld. 

Zoo zond de Koning van Spanje, uit zijne rijke 
verzameling kunstschatten, een negental prachtige 
tapisserieën, voor ' i meerendeel vervaanligd door den 
beroemden Pieter de Puunemacker uit »de Itteijke-
rije" te Brussel, op bestelling van Murgareta van 
Oostenrijk en Keizer Karei V . Ook de musea te 
Kopenhagen en Londen zouden hun aandeel, terwijl 
de Belgische bezitters natuurlijk niet achterbleven. 

De vervaardiging van tapisserieën had vooral in de 
Vlaamsche streken cn het noorden van het tegen
woordige Frankrijk eeu hooge vlucht genomen , hooger 
dun iu eenig ander land. Reeds iu de veertiende 
eeuw waren de ateBsrs van Arras beroemd; del tal i-
aanselic borduurwerken danken hunnen naam vArazzi" 
aim die stad. In de volgende eeuw bloeiden meer 
de werkplaatsen te Turnhout, Oudenaarde en Brus
sel , in welke loatsten het borduurwerk met zijde, 
goud eu zilver den voorrang had. Ook Gent, Brugge, 
Tongeren cn vooral Enghieu hadden hun leeuwen
aandeel in de ver vaan liging vuu die kunstwerken, 
welke de vorsten elkander bij groote gelegenheden 
veraarden, ln het laatst der zestiende eeuw ver
plaatste zich de industrie ook naar andere landen 
van Europa, ook naar Nederland, maar nog na de 
stichting der gobelin-fabrieken door Henri I V , waar
voor Vlaamsche werklieden naar Frankrijk gei-oepcn 
Werden, nog in 'tbegin der achttiende eeuw hielden 
de Van der Borghten de eer van Vlaanderen op. 
Omstreeks dien tijd beginnen de gobelins de werken 
der Brusselsche ateliers te overschaduwen. 

Ook de Medici , toen zij in Toscane het borduur
werk uls nationale kunst wilden invoeren, lieten een 
aantal Belgische kunstenaars overkomen. A l die 
omstandigheden en de rijke schatten van gebor
duurde kerkelijke kleedingstukkcn, in dc schatkamers 
van vele Belgische kerken nog aanwezig en onge
twijfeld vuu Vlaamschen oorsprong, bewijzen ten 
volle, dat deze kunst in dc Vluatiischc landen eene 
echt nationale geweest is. 

Ook het handwerk van den goudsmid was tot 
groote volmaking gekomen, en de tentoonstelling geeft 
ons in tal van vooiwerpen, zoowel dc vindingrijk
heid, den smaak, het meesterschap in de hautee-
hug van de teekenstift te bewonderen vun den ont
werper, als de handigheid van deu ciseleur of drijver 

i n de bewerking van edele en onedele metalen. Een 
aantal klokken, mortieren, doopvonten. lustres, 
statuetten, grafzerken euz. geven ons een denkbeeld 
v*jj de hoogte, waartoe de kunst van het gieten 

'was gekomen, welke bovenal te Dinant een aantal 
werkplaatsen had, terwijl eene groote verzameling 
hang- en sluitwerken voor deuren, koffers, enz., 
doorkloppen., stook gereedschappen , sleutels, hek
werken , enz. dcu smaak doet gevoelen van den 
handigen bsarbeider van het i j /er , met hamer en 
vijl. Dinant was zells zóó beroemd voor zijne ge
goten en gesmede werken in koper , dat, toen in het 
laatst der dertiende eeuw men dergelijke voorwer
pen met goed gevolg in het kort daarbijgelegen 
Bouvignes ging vervaardigen, er tusschen beide 
steden een groote naijver ontstond, die zelfs tol 
herhaalde oorlogen aanleiding gaf cn eindigde met 
de verwoesting van laatstgenoemde stad onder F i -
lïps de Goede in 4465. Een der schoonste voor-
lieelden van zoogenaamde Dinnnderio is het tweetal 
bronzen doopbekken uit de hasilika St.-BarthiHemy 
te L u i k , afkomstig uit de ateliers van Lambert 
Patnis en vervaardigd omstreeks 1112. 

De eigenlijke werken in goud zijn van de Fran
kische tijden af veelal reeds belegd met email , 
chainp-levé arbeid , een middel tot versiering , dat in 
de hoogste oudheid door de Egyptenaren rende wenl 
aangewend. Vele dergelijke sieraden, die meestal 
diervormen nabootsen, zijn vanuit de eerste eeuwen 
onzer .jaartelling tot ons gekomen en menig voor
beeld is op de tentoonstelling aanwezig. In de 
vierde eeuw begon reeds het zetten van edele stee
nen en geverfd glas in zwang te komen, en een 
begin van fil-de-grain-arbeid, dat in de dertiende 
eeuw het meest geliefkoosde middel van vemering 
was. Een paar eeuwen vroeger hadden de goud
smeden bet maken van cloisonne email voor 'teerst 
bij monstrans, relequiekisljcs , enz. ingevoerd , en tot 
welk eeu hoogen trap van volmaking zij hun arbeid 
hadden weten te brengen, daarvan getuigen de 
overblijfselen, dagteekenende uit de elfde eeuw voor
namelijk , en afkomstig uit dc werkplaatsen van 
Waalsort en Maastricht. Eenigen tijd later lever
den ook de werkplaatsen tc L u i k , te Limoges in 
Frankrijk en te Keulen hun eigenaardig emailwerk , 
dat slechts overschaduwd wordt door het Vlaamsche 
werk, hetwelk iu de periode der Renaissance ander
maal tot groote volmaaktheid kwam. Met de zes
tiende eeuw verdween de vervaardiging van dergelijk 
werk geheel-en-al. 

Het is voor de grootere werken, dateerende uit 
de Gothische periode, opmerkenswoanlig, dat , hoewel 
zij onder den invloed waren der toen heerschende 
richting in de bouwkunst, er vooral bij den Vlaam
schen kunstenaar eene neiging, zelfs een streven 
bestond, om den zin der antieke kunst te doen 
voortleven , maar helaas, zijn weinig voorbeelden 
daarvan tot ons gekomen. Een der merkwaardigste 
is zonder twijfel de uit het laatst der veertiende 
eeuw dagteekenende, in Dinant bewerkte geciseleerd 
koperen plaat, afkomstig van het graf der familie 
Copman, en die thans ingemetseld is in een der 
zijkapellen van de kathedraal te Brugge. 

Tegenover dezen meer vrijen arbeid staan do 
kleinere kerkelijke gcreedschapjien , die trouw de 
vormen der Gothische bouwkunst overnemen; zij 
worden geheele bouwkundige monumenten, wier sier
lijkheid toch de aandacht tiekt wegens de fijne vor
men, waartoe het metaal aanleiding geeft. De fil-de-
grain-arbeid schijnt echter niet meer in het Gothi
sche tijdperk ingang te hebben kunnen vinden; ge
ciseleerde, geëmailleerde, dus ook genielleerde en 
gegraveerde vlakken komen het meest voor. 

Gouden eu zilveren huisraad schijnt eerst zeer laat, 
in het begin der veertiende eeuw, in zwang te zijn 
gekomen, maar toen ook met uitbundige luxe, zoo 
groot zelfs, dut in Frankrijk eene bepaalde zwaarte 
van goud- en zilverwerken voor huiselijk gebruik, 
in 1350 bij koninklijke ordonnantie vastgesteld, niet 
overschreden mocht worden. De stijl, waarin gewerkt 
werd, was eene geheel andere richting toegedaan 
dan die, welke gebruikelijk was voor kerkelijke sie
raden, en bewoog zich met voorliefde op het gebied 
van het willekeurigste naturalismus. 

Te betreuren is het, dat de Italionnsche meester
werken zoo schaars op de tentoonstelling vertogen-
woordigd zijn; eene vergelijking daarvan met den 
Vlaamschen arbeid zoude zeker haar nut gehad 
hebben; bovendien zouden wij , Hollanders, zoo gaarne, 
al was 't maar één enkel werk van deu beroemden 
Giovanno (Johun) da Bologna, een Nederlander van 
geboorte, daar gezien hebben, want het was de 
grootste monitor van het plastische clement der 
versiering iu de vijftiende eeuw. Italië was ook 
voor de metallotechnick het land van een nieuw 
leven, du uitstekendstu kunstenaars werkten mede 
op dat gebied, eu om er één slechts te noemen: 
Donatello, in 1400 gestorven, die met een onge
kend meesterschap een willekeurig en droog natu
ralismus tot een karakter- en levensvol wist te 
hervormen. Behalve dat hij als beeldhouwer beroemd 
werd — getuige ziju Sint-Petrus in Or Son Michele 

te Florence, zijn in brons gegoten Judith en llolo-
fernes in de Loggia aldaar en zijn in hout gesneden 
Johannes de Dooper in de Franciskanerkerk te Vene
tië — was hij met velen zijner tijd- en vakgenoo-
ten een uitnemend goudsmid ; een enkel op de ten
toonstelling aanwezig werk, al ware het slechts van 
één hunner, zoude een leerzaam punt van verge
lijking zijn geweest. E é n , maar tevens een heerlijk 
schoon, Italiaanse!) kunstwerk uit de zestiende eeuw 
is aanwezig \ het is een verguld-zilveren schenkkan 
met pin teen, geciseleerd en gedreven. 

Evenals er voor den architect in de afdeeling 
der metalen veel te loeren is, is dit ook het geval 
bij de afdeeling meubels. 

Jammer dat zoovele meubels van Vlaamschen oor
sprong hetzelfde lot moesten deelen met die uit 
andere landen, en verloten gingen. Meubels van 
belang uit een tijdperk vóór de vijftiende eeuw zijn 
zeldzaam, cn de eenig voorkomende zijn dan meestal 
koffers, waarin de kerkelijke reliipiieeïi bewaard wer
den , of enkele kasten, slechts met schilderwerk 
versierd en met opgelegd, fraai gesmeed hang- en 
sluitwerk. De bahut of kofier bleef gedurende lan
gen tijd het noodigste meubel in elke huishouding, 
en nog niet lang geleden, vóór dat de antiquiteiten-
jagers er hun voordeel mede deden , kon men 
in ' t zuiden van ons land meubels van dien aard 
in menig huishouden zien, die vau moeder op doch
ter — het was meestal een geschenk voor de bruid — 
overgingen. Uit dc vijftiende eeuw afstammende 
zijn reeds kasten cn banken tot ons gekomen, maar 
niet tot de tentoonstelling. Behalve de versiering 
mot gesmeed , mms nog verguld ijzerwerk , was de 
hoofdversiering dezer meubels op de paneelen aan
gebracht en bestond uit beeldhouwwerk , hetgeen 
meestal perkament- of lederblad in eindeloos geva
rieerde rollen voorstelde. Dit motief bleef geldend 
tot het midden der zestiende eeuw, toen de Ituli-
aausche smaak van het meer rijk opgevatte meubel 
een stcenconstructie in hout maakte, met inlegwerk 
van marmer, ivoor, edelgesteenten, edele metalen 
en wat al niet meer; voornamelijk in de zeventiende 
eeuw met de toeneming der luxe waren dergelijke 
meubelen iu Vlaanderen zeer in zwang. 

Die meerdere luxe bracht ook meerdere gemaakt
heid mede en het meubel, vooral de stoelen en 
zitbanken , verloren hun bekoorlijk karakter door de 
overwegende weekheid van vormen. Evenwel valt 
niet te ontkennen, dat in de achttiende eeuw do 
meubels, in Luik vervaardigd, van een zeker cachet 
getuigen door het handig bewerkte houtsnijwerk, 
waarmede zij versierd zi jn; zij dragen een geheel 
eenig karakter en zijn soms werkelijk schoon van 
lijnen. Het gesneden lofwerk , waarvan de massa's 
met smaak ziju gegroepeerd , is meest een zeer trouwe 
navolging v i m de natuur. Met de inlrjving bij 
Frankrijk maakt deze eigenaardige en nationale rich
ting plaats voor het Fransche clement en begint de 
stijlloo/e lichting tc zegevieren. 

De meeste ter tentoonstelling aanwezige stukken 
dagteekenen uit de drie laatste eeuwen. Op de 
eigenlijke industrie-tentoonstelling ziju de werkelijk 
goedgelukte meubels van hedendaagsch maaksel, naar 
goede renaissance voorbeelden uitgevoerd, aanwezig, 
en onze Nederlandsche meubelmakers kunnen daar 
wel eens een kijkje gaan nemen, want dc bewer
king van het beeldhouwwerk nlleen is dit waard; 
het draagt een eigen en goed karakter. Bijna allen 
zijn zij uitgevoerd in blank eikenhout, de stoelen 
met geornementeenl fluweel of leder overtrokken; 
de besten daaronder zijn uit de welbekende werk
plaatsen van Mechelen afkomstig , wier producten, 
terecht in België zelf gewild, ook meer en meer 
in het buitenland gezocht worden, evenals de hout-
sculptures meer in 't bijzonder voor kerkelijke meubels, 
welke thans te Leuven vervaardigd wonlen. Jammer 
dat een der beste Mcchelschc fabrikanten, misschien 
de beste w e l , niets heelt ingezonden; kan zulks ook 
een toeken des tijds zijn? 

Mechelen w i l in vroeger tijden de plaats, waar 
de schoonste lederbehungen gemaakt wenlen; weinig 
voorbeelden van die kunst zijn daarvan echter ten
toongesteld en die , welke er zi jn, verkeeren meestal 
in een toestand vau onvolledige brokstukken. Zoo
danige echte behangen dm tl de industrie haast niet 
meer leveren, daarom moeten wij ons tevreden
stellen met namaak in papier, kunstig nagebootst 
voorzeker, te mooi en in te groote stukken; maar 
of het solicde i s , dat moet van dit werk nog bewezen 
worden zoogoed als van de met verwonderlijke juist
heid en oogbedriegend nagebootste Venetinansche 
velours, niet te vergeten de soieries brochées en 
soustachées uit dc achttiende eeuw, welke voor ka-
mei-behangsels al meer en meer in zwang komen. 

Ook de kunst van het schilderen op glos heeft 
een tijd vau bloei in België gehad, maar de weinige 
voorbeelden, die men uit deu aard der zaak naar de 
tentoonstelling heeft kunnen overbrengen, zijn niet 
instaat eenig denkbeeld van dien bloei te geven; 
daartoe zou men een uitstapje moeten maken naar 
Luik , om de kerkglazen in tiet koor van dc kathediual 
St.-I'.nil en St.-Martin te gaan zien, dateerende uit 
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bet midden der zestiende eeuw, die van St.-Jacques 
uit bet begfal vnn die eeuw; of om te Brussel te 
blijven, die van dc St,-Giidulc, uit nlle tijd[icrken, 
te beginnen met de dertiende eeuw, waaronder als 
de merkwaardigste mogen genoemd worden de vijf 
stuks, welke door Karei V , zijn broeder, en zijne 
drie zusters aan dc kerk werden geschonken. Zij 
zijn allen van Vlaamschen oorsprong en uit de eerste 
helft der zestiende eeuw; dat, hetwelk door Karei V 
werd gegeven, is echter geheel vernield geworden, 
maar in 1848 naar de oude teekeningen hersteld, 
en wel met zulk een talent, dat eene vergelijking 
met de oude glazen niet ongunstig kan uitvallen. 

Voor hem, die nog iets leeren wil van de vernuftige 
Vlaamschc teekenaars, is een prachtige en uitgebreide 
verzameling kanten aanwezig, zoowel afkomstig van 
kerkelijke kleedingstukkeu als uit de tooi lade van 
het schoone geslacht. België is sinds langen tijd 
beroemd om zijne kanten, die niet alleen waarde 
hebben door bet geduld . noodig hij den handenarbeid , 
maar vooral door schoone teekening. Met South-
Kensington Museum zond eenige voorbeelden achttien-
de*ecuwschc Brusselsche kant met het onjuiste bijschrift 

dat zij earn luteeux" waren gewerkt; de arbeid is 
echter u& I aiguille". De Museum-commissie kan dit 
in den catalogus verbeteren, daarbij denkende aan 
de goede zijde eener tentoonstelling. 

Ook van gednmasceenlc, gegraveerde en geincrus-
teerde wapens is veel te toeren , en de aanwezige 
inzendingen zijn in dit opzicht merkwaardig. W i l 
men er meerdere zien, men betoeke het Museum in 
dc Porto de Hal te Brussel, dat ook een goede collectie 
aardewerk bezit, hetwelk in groote boeveelheden in 
de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw in vele 
Vlaamsche stalen weid gemaakt. Brugge, Tervucren 
en Antwerpen leverden de faiences, Turnhout wed
ijverde met Sèvres. Doorniks porselein was heiwind 
evenals de faiences van Brussel. Men vergelijke hier
mede deu in [«langrijke hoeveelheid ingezonden tuide 
Italiaansche faience- cn majolica-arbeid uit vei-schil
lende fabrieken, en ook deze inzending met het 
op de Industrie-tentoonstelling aanwezige faience, 
majolica, porselein, en glas-en kristalwerk, behalve 
het laatste, uit de fabrieken vnn Vermeren Coché 
te Brussel, Peterinck te Turnhout en anderen, en 
men zal dan niet nalaten op te merken, dat men op 
dit gebied een goeden weg heeft ingeslagen. Men 
kan echter ook do ondervinding opdoen , dat er 
• Majolique do Tournai" verkocht wordt, hetwelk in 
waarheid tc »Sarroguemii)esJ' in Lotharingen vervaar
digd wordt. 

Op het gebied van het glaswerk heeft, men eerst 
in den laatsten tijd bewezen, dat verschillende steden 
in België werkplaatsen bezaten, welke zeer goede 
producten afleverden; Luik schijnt de hoofdzetel ge
weest te zijn eu tevens de eenige plaats, waar men 
zelfs glazen in deu trant der ongekleurde Venetiaansche 
wist te maken. 

Voor den Hollander is vooral van belang de uit
gebreide verzameling oud Delft sch-aardewerk van den 
heer Evenepoel, door llavard menigmaal aangehaald. 

Het is eene gelukkige ingeving geweest om naast 
de producten der tegenwoordige Belgische nijverheid , 
de oude kunst van alle lauden te plaatsen, want 
daardoor is een groot veld voor studie uitgespi-eid, 
zoowel ten dienste van den industrieel, als van den 
waren architect, die kenner bij uitnemendheid der 
kunsten behoort te zijn, en dit is de beste zijde dei-
tentoonstelling, die een bezoek overwaanlig is in dit 
opzicht. Den iiüsten October sluit de industrieele ten
toonstelling ; het gedeelte, de oude kunst betrelfende, 
blijft echter tot den 31ste geopend, en bun , die 
nog van deze gelegenheid willen gebruikmaken, 
raad ik aau, tevens een paar nieuwe gebouwen van 
Brussel to bezoeken, waarover hieronder een enkel 
wooid. 

Inptaats vnn het Palais de Justice, dat eigenlijk 
in dit jaar tijdens de (eesten ingewijd had moeten 
worden, heeft men zich tevredengesteld met het 
kleinere Palais des bonus Ar t s , waarin sinds dc in
wijding op I" Augustus laatstleden eene hoogst be
langrijke tentoonstelling woidt gehouden van Belgische 
schilder- en beeldhouwkunst, van 1830 tot op heden. 
Om do groote of i l i n i aa l , welke de volle hoogte van 
het gebouw heeft, groepceren zich, aau den voorkant 
de vestibule, ter weerszijden waarvan een trap naar 
dc bovenverdieping; aan de zijden, de zalen voor 
teekeningen, gravures, enz. en de vertrekken voor 
de administratie; aan den achterkant, een derde trap 
en vertrekken voor bouwkundige teekeningen en schil
derijen. Boven deze vertrekken vindt men op de 
verdieping «Ie ruime en open galerijen voor de schil
derkunst, met vrij uitzicht in de eerezaal, benevens 
nog een paar zalen, aan de rechterzijde van het ge
bouw uitgebouwd. A l de vertrekken op de vei dieping 
worden, zoowel als de ecrezaal, met bovenlicht zeer 
gunstig vellicht. 

De architectuur van den buitengevel is echter niet 
gelukkig uitgevallen. Het voorfront van het gebouw 
bestaat uit een hoofd- en twee zij-avant-coi(«, daar-
tusschen liggen de gevelvlakken met twee groote 
ramen, welke de vestibule verlichten en waarboven 
bas-reliefs zullen aangebracht worden; het geheel 
staat op eeu zwnron sokkel- of onderbouw. Voor 
du zij-avant-corps zullen op halfcirkelvormige voor
sprongen van den sokkel, beeldengroepen komen te 
staan, tie een, voorstellende het onderwijs in de 
kunst door P . C. vim der Stappen, en de andere, 
de bekroning der kunst door P. de Vigne; boven 
die groepen voorziet een mam in de verlichting van 
de daarachter gelegen ti-apruimlc. Voor het middel-
front, op eenigen afstand van den eigenlijken gevel, 
staan vier gepdtjsle grani.-tzuilen met bronzen kapiteel 
en basement; met de inteicolumuiëu dezer zuilen 
coriespondeeren de drie hoofdtoegangen, waarheen één 
breede hardsteencn trap voert, en waarboven de 
marnieren Iturslbeelilen vnu Bolooue, Rubens en Rujs-
broeck prijken. ,Iet hoofdgestel van den eigenlijken 
gevel springt boven de zuilen en met deze voor
uit cn versnijdt sieh daarom; de voorsprongen maken 
vooral vnn ter/ijde gezien een ongelukkig ellect. 
Trouwens de geheele plaatsing der zuilen is onge
motiveerd; zij zijn toch in niet 't minste onderge
schikt uan dc constructie of daaruit af te leiden, 

zij dienen alleen om elk later een bronzen beeld te 
moeten dragen en zijn dus louter decoratie. Het 
voor 't oog onvoldoende verhand tusschen deze zuilen 
en het eigenlijke gebouw, cu vooral ook tusschen de 
zuilen onderling, maakt een ellect alsof het gebouw 
nog niet af i s ; de indruk laat onbevredigd; de 
zuilen staan als het ware te waggelen, hetgeen nog 
sterker zal zijn zoodra de beidden erop geplaatst 
zullen wezen. 

In het gebouw i s , onder de volledige verzameling 
der vijftigjarige jongste Belgische kunst, een model 
in gips aanwezig van bet nationale Pantheon, het
welk als monument ter verheerlijking van de e v e n zuo 
oude onafhankelijkheid, op den Koekelherg zal worden 
gebouwd n a a i de plans van den architect Bolat, 
die lid was van het comité ingesteld bij besluit van 
den 7den October des vorigen jaars, en benoemd 
om maali-egelcn tc nemen tot het verkrijgen der 
noodige plans Het Pantheon, staande op een ver
hoogd platform, is eene bijna trouwe navolging 
van een peripteralet) tempel; men telt in het front 
zeven en temjde zestien intei-columnien. Moge het 
een monument Worden waardig voor de hedendnag-
sche bouwkunde] 

Nu ik eenmaal een woordje over nieuwe gehouwen 
ben begonnen te spreken, mag ik het sindsSjjWt 
gebouwde Eden-theater vooral niet vergeten, het is 
e e n bezoek zeer waard. 

Door de vestibule komt men rechtstreeks naar 
den corridor, welke tot de parterre-zitplaatsen toe
gang geeft, of kan men langs twee, aan weerszijden 
gelegen trappen de bovenverdieping bereiken. Van 
die verdieping af kan men de iudeeliug van het ge
bouw het best gadeslaan. 

Dc hoofd- of middelruimte, waaninhenen zich 
de overige vertrekken, enz. rangschikken, is acht
hoekig en met een koepel overdekt. Dm die ruim
te loopt een breede gaanderij, vnu waaruit men 
toegang heeft naai- de auiphilheatersge wijze afda
lende rijen zitplaatsen , waaronder zich, een wei
nig verheven boven het parterre, de in loges alge-
deelde toeschouwersruiinte bevindt. Vanuit dc o|ien 
gaanderij hindert niets het vrije uitzicht op het 
tooneel. Een der zijden van den achthoek is tevens 
dc voorkant vnu het tooneel; daartegenover, door 
een zuilenrij afgesloten van de gaandeiij, bevindt 
zich de groote foyer, gelegen boven UO vestibule. 
Vanuit den foyer heeft men , dooi' de deuren ter 
weei-szijden van het hullet, toegang tot eene open 
buituiigaunderij, gelegen boven dc voor- of buitenvesti-
bule van het gebouw, en dus met een vrij uitzicht 
over de straat. Denkt men zich de zijde van het 
achtkant, welke de voorzijde van het tooneel vormt, 
ter weerszijden verlengd, dan is daarvóór de ruimte 
gelegen , waarbinnen de toeschouwers nch bewegen. 
Ter weerszijden van het tooneel aan iiet einde der 
rondloopende gaanderij, waar tevens buffetten ge
plaatst zijn, bevinden zich de toegangen voorde 
bedienden, in verband met de diensttrappen, naar 
de keukens, bergplaatsen, enz. Tusschen de voor
zijde van bet tooneel en dc beide tiooliltrap|H<u en 
door eene open zuilenrij van dc omgaande boven-
gaanderij afgescheiden, lievinden zich groote serres of 
tuinen, met glazen zijwanden eu koejiels, de beide 
korte- of mum-zijden met rotsen hekleed, waarachter 
zich de voor bet publiek nog noodige vertrekjes 
verhei-gen. Men ziet, de indeelmg is eenvoudig en 
doelmatig. 

Do architectuur draagt een Indisch karakter, rood 
e n goud bij dc versiering zijn hootdzaak. Daar, 
waar de Indische bouwstijl geen voldoende oplossing 
kon leveren, is gebruikgemaakt van andere Dos
te rsche tradition; tie kapiteelen der kolommen, met 
hunne aan den vorm vau den olil'antstrotnp ontleende, 
volutcnachtige consoles, herinneren aan du details 
van dc Cbil lam brom-Pagode in Dekan, terwijl de 
hoefijzervormige veelledige bogen, en bet muuror-
nement n u eu dun, ons doen denken aan Arabische 
overleveringen, uan het Alhambra-ornemcnt. Een 
met zwaar relief en scherp gesneden ornement, hij-
wijze van charap-levé, is ter versiering tier wanden 
aangebracht; het is uit gips gegoten cn daarna dof 
gekleurd, iu hootdzaak rood, verlevendigd met goud 
in de juiste hoeveelheid. De koc|ie) is geheel met 
Indisch ornement beschilderd, dat somwijlen aan het 
ornement Kashmir-shawls herinnert, en hetwelk 
god Sivva met zijn gekruiste boenen meermalen 
omstrengelt. Terwijl het centrum van dc toeschou
wersruimte door baldakijnvormige gaskronen of lie
ver lantaarns, vau reusachtigs afmetingen, versierd 
met Indische motieven, als olifantskoppen, kwas
ten, vederachtig ornement, euz., geelachtig verlicht 
wordt, en de kleur van dat licht nog verhoogd 
wordt door de groote middelvlammen der met geel 
glas omsloten groote hinnenlantaurns dei' kronen, 
worden de tuinen, prijkende met een rijkdom van 
Oostcrschc planten cn keurige fonteinen , door mid
del van een aantal lantaarns, electrisch verlicht. 
Het contrast tusschen het vroolijk gaslicht in de lustige 
ruodc omgeving, en het schelle maanlicht in de 
tuinen, zooals het alleen in Indische nachten kan 
voorkomen, levert oen wnarlijk (hntaitlaeh schouw
spel op: d i t , de rijke en wulpselie pracht der ver
siering , die gelijken tred houdt met do vroolijkheid 
en drukte die iu het gebouw heerscheu, is instaat 
ons in den waan tc doen verhoeren, dat wij ineen 
der tooverpaleizen van de duizend-en-één nachten 
rand waren. 

De gevel aan de straatzijde, alleenlijk dn breedte 
der vestibule hebbende, naar schatting ± 8 meter, 
bestaat, zooals trouwens uit het bovenstaande bhj-
ken kan , uit twee boven elkander geplaatste area-
denrijen, zonder pretensie. Van de boven buiten-
gaanderij heeft men een vrij uitzicht over den om
trek, die door electrisch licht van die gaanderij 
uf wordt beschenen. 

Niet om de voorstellingen in dans- en gymnas-
tiekkunst, maar ter wille van het inwendige is bet 
gebouw een bezoek overwaanlig. 

's-Gravenhage. Louis. 

tankonil.L'wsen van .Unhestnlinipn. 
Haandag, Ift Orl . 

tmntrrdani, te 11 uren. aan hel koloniaal etablisse
ment: de levering, in 88 perc, van vcrsclullondc b 
digdhedell. 

tmaterdam . te 12 uren. namens II. (ï. Koster ll . liz.. 
in Be oude Graaf: het makeu van houten schneiingcii eu 
het ophoog -u bestraten va gedeelte van de Kos-
teistraat. on.ler Nieuwer-Amatel. hij het Vondelpark. Inl. 
bij den architect IJ. Ilijv<iets (Jz, 

BrrgeII-«,>-Znoin, te 12 ureu. door F. M. Lemmers, 
in het Nislerlaiids.il Koffiehuis: het bouwen van 4 wo
ningen. Inl. bij den architect ('. P. van Genk. 

Ilu.lel. le 12 IIIVII. door burg. en weth.: lu-t I wen 
eener school .- lerwiizerswoniiig. Iul. hij deu bouw
kundige | ' . Ban;, te Kimflioven. Aanw. te U uren. 

Breda, te 12'/, uren. door het college van regenten 
over het huis van arrest: de levering der heniN.digdhed.-n 
voor bet onderhoud der gevangenen ged. hl . 

Ilardrecht, te 1 uur. door de , tissie van admin. 
over de gevangenissen: de levering der benoodigdheden 
voor het onderhoud der gevangenen ged. '81. 

Utrecht, te 2 uren. door de maatschappij tot expl. van 
Staat ss| .omwegen, aan het Centraal bureau; ten behoeve 
van bet Vernieuwingsfonds, lo. het leveren van eiken
bouten dwarsliggers eu van eiken wisselhout, ten behoeve 
van de Staatss|>onrwegen: 2o. bet leveren vau talen 
dwarsligger- t vet hnidiligsileelen, ten behoeve van den 
spoorweg lai ik~l . ini -g, in 2 percee 

" 1 , 1 1 , 1 1 1 • te 2 uren. door de commissie van adinin. 
over de gevangenissen: de levering der lM-noo.ligdhed.-n 
voor hel onderhond der gevangenen ged. '81. 

Leruwarden, I.- 2 1/, Uien, door de C.-Ulin. vnil udmill. 
over de gevangenissen; de levering der hciioodjgdhcdon 
VCOr het Onderbond der gevangenen ge.|, 81. 

Heerenveen. 'savonds 8 uren, in de regentenkamer 
in het paleis van justitie; de levering der beiloodigdheden 
VOOT bet onderhoud der gevangenen ged. ' 81 . 

IHlKdag, I1t O.t 
llaarlrm, le Kl uren. door .)•> commissie van toezicht 

over het gesticht Mee ren berg. iu bet Nnnrd-eii-Zliidlml-
landsch Koffiehuis: de levering van manufacturen, saaiet, 
garen, lint kiionpcii. wollen en molton dekens, tapijt-
goederen, euz. 

« e i r t , te 12 uren, door den directeur der ai t i l l .Tii-
stajN-l- eu cnstructieiuagazijuen: de levering vau: 

le perceel. 
84.000 KG. messingplaat, dik ().002.'l M. 

2e perceel. 
6,000 KG. messingplaat dik 0.0013 M. 

3e perceel 
200.000 Kt;, grove s| kolen. Bh.KUN. he. 

4e perceel. 
200,(100 KG.-'grove steenkolen. Bhoerschc. •• pet •el. 

Correspoüdentie. 
Aan It. v. E. te G. Brief outvaugei 

200.000 KG. fijne steenkolen, Uhoersche (maehiuekolenl. 
6e perceel. 

200.000 KI 1. lijm-,steenkolen. Hlioei-schc. t-mcekolen). 
7e perceel. 

100.000 KG. gietkoke. Kngelsche, ten behoeve van den 
aanmaak vau patroonhiilzen 

Helden, le 12 uren, doOT Gebr. Ulo.•meu. hij Ter Borst: 
de verbouwing van een pand tot woonhuis. 

/iillltiiiiimcl. t< - I uur. door den dijkstool van Üoui-
iiielerwaard-hoven-den-Mcidijk, iu het Stadskofliehuis: de 
levering van noodhoiit. 

T i e l , te 1 uur. door regenten over het huis van arrest: 
ile levering der henoodigdheden voor het onderhoud der 
gevangenen ged. '81. 

Leeuwarden , te I uur. door het ministerie van bin
nen), zaken, aau liet geluidw van het prov. bestuur: het 
verbouwen van het koninklijk paleis, aldaar, lui. bij den 
architect H. It. Stoelt Raming ƒ40,810. 

Aaien, te 4 uren. door het ministerie van waterstaat 
enz., tun het gebouw van bet prov. hestuur: het één
jarig onderhoud vau het verbiudingsknnaai van de Drent-
sche met de Friesche wateren. Bamiug ƒ 2330. 

Ilrijlluiljoen (Limburg!, te 4 uren. door het gemeente
bestuur: het bouwen van eeu schoollokaal, «nderw ij zeis-
woning, raadhuis en levering vau schoolmeiiliel.-n. 

Amaterdam, te 6'/, uren, door de comm. van admin, 
over de gevangenissen; de levering der lieuo.Hligdhe.jen 
Voor het lei I I del gevangenen ged. ' S I . 

I> ar Ine hem, te 8 uren. boor de coinin. van admin, 
over de gevangenissen: de levering der U-uoodigd heden 
voor het onderbond der gevangenen ged. 'al. 

Mn.-.wi.,g , ao art. 
'••Hage, te 11 ureu, door het ministerie vau water-

stiat enz.: lo. het verncht.-ii van haggerwerk in de Auier, 
aan de monden van het (>ude-Maas|e <-n de hnnge. ha
ming '1140: 2o. de herstellingen én vernieuwingen aan 
de welken van den Baanlwijkschen overlaat metdeBijks-
sluis in de oostelijke vaalt Luie van Waalwijk, met het 
onderhoud dier werken van 1 Jan.—31 Dec '81. b vens 
voor bet zooveel noodig leggen iu '81 der zul sluiting iu 
gemeldon overlaat. Itaining /' 2040. 

'•-Huge, te 12 uren, door het ministerie van water
staat euz.. ten behoeve der Staatsspnorw.: het maken en 
voltooien der aaidebaan, het leveren eu verwerken van 
ballast, het leggen van spoorstaven, wissels en kruisingen 
en eenige verdere werken tot voltooiing van de zijlijn van 
den Staatsspoorweg naar het Knlrepól te Amsterdam, 
lid. bij deu eerstaanvv', ingenieur te Amsterdam. R.uuiiig 
f 24.040. 

Deventer, te 1 uur. door de comm. van adinin. over 
de gevangenis-en: de levering der beu. mdigd heden voor 
het onderhoud der gevangenen ged. '81. 

Geea. te 1 uur. door de comm. vau adm. over de gevan
genissen: de levering der henoodigdheden voor het on
derhoud der gevangenen ged. '81. 

Lelden, te 1 uur, door de comm. vau adinin. over de 
gevangenissen ; de levering der henoodigdheden voor het 
onderhoud der gevangenen ged. '81. 

VV i«iekerkr . te 3 uren. door het I test uur vau den 
Sophiapolder, in het gemeentehuis: het verhoogen en 
verzwaren van de inlaagkade ui dun polder. Aanw. te 
10 ureu. 

Vrie--, te 4 aren. door burg. au weth.: bet verbouwen 
van het gemeentehuis, lui. ter secretarie eu bjj deu 
bouwmeester 11. Luinge. Aanw. te 10 uren. 

UranIngen , 's avonds 8 uren. door de architecten K. 
en II. Bockzciiia. bij 11. Vos: hut bouwen eener heeren-
bohuizhig buiten de voormalige Heerepoort. Bilj. inz. 
vóór 7 uren. 

Donderdak-, « • « « ' I . 
Buren, te 10 uren. door den «Ujkstnel van het polder

district : de levering van iioodhmit en palen. 
Urlehulaen , te 12 uren. door kerkvoogden der Herv. 

gemeente, iu de herberg van .1. Grootos: In-t gedeeltelijk 
afbreken en met nieuwen aanbouw vergrooten van de 
predikautswoiiing aldaar. Aanw. 18 Oct., te 11 uren. 

'a-Hage, te 3 uren, door de comm. van adinin. over 
bet burgerlijk en militair huis van verzekering: de leve
ring der henoodigdheden voor het onderhoud der gevan
genen ged. '81. 

Vrijdag. SS Oct. 
lloiirn, te 11 uren. door de commissie van admin, over 

de gevangenissen: de levering der henoodigdheden voor 
het onderhoud der gevangenen ged. '81. 

Mantraart , te I] ureu, door de commissie van admin. 
ov.r de gevangenissen; de levering der henoodigdheden 
voor het onderhoud der gevangenen ged. '81. 

'a-Haach, te l l 1 ' , ureu, door het prov. In-stuur: de 
levering van brandstoffen ten behoeve van het prov. best. 

/ « . . l l e , te 12 uren. door het ministerie van water
staat enz., aan het gebouw vau het prov. bestuur: het 
driejarig onderhond van de Hijk-slmzeu met de daarmee 
in verhand staande werken te Zwartsluis. Aanw. 18 Oct. 
Raming ƒ 31U5 per jaar. 

••ruilingen te 12 uren, door het ministerie van wa
terstaat enz., aan het geitouw van het nrov. bestuurt 
bet driejarig onderhoud der als zeewering dienende voor
malige vestingwallen to Delfzijl. Raming ƒ000 per jaar. 

'••Hage, te 1 uur. door lu-t ministerie van waters!. 
enz.: de aanleg van eene telegraaflijn langs den spoorweg 
tusschen Ohh-nzaal en Ootiuui-mm. Raming ƒ 842. 

/ u t r en , te 1 uur, in bet huis vin: arivst: het onder
houd der gevangenen ged. '81. 

A r n l i e m , te 2 uren, door de commissie van admin, 
over het burgerlijk eu militair huis van verzekering: de 

levering der honnndigdheden voor het onderbond der ge
vangenen ged. '81. 

Amaterdam, te 3 uren. in het Café Belvedère: het 
bouwen van t winkelhuis met bovenwoningen, ter 
i.laatse van bet gesloopte perceel. Leliegracht 48. aldaar. 
Inl. luj den ingenieur-architect A. L. van Gendt 

Vil** Ingen , iu bet Burgerweeshuis: de levering van 
levensmiddelen, brandstollen, manufacturen enz. 

Zaterdag, aa tl< t 
Amalrrdam, te 10 uren. door den architect J. van 

Loov, in Be Rondo Leeuw: het houwen van een woonhuis 
met bovenhuis op de V lelkade no. 40. 

Maandag. 2» Ort. 
Maaatrlrht. te 10 ureu. door het ministerie van wa

terstaat enz., aan het gebouw van h.-t pmv. bestuur: bel 
vijfjarig onderhoud van de veerdaminen, vaartuigen en al 
hetg.-en verder lie hoort tot de Rijksvereu op de Maas iu 
Limburg, in 2 perc. Aanw. 19 en 21 Oct. Raming: perc. 
I ƒ230 per jaar: perc. 2 /'3I00 | j a a r . 

'•-Hage, te ID/, men. door het ministerie van water
staat enz., aan het gebouw vau het prov. bestuur: de 
levering van steenkolen ged. '81 ten li.-ho.-ve vau den 
dienst: lo. vau den -toomwatermolen binnen deu beueden-
mond van het Steenenhneksche kanaal, in 2 perc. 2o. van 
h.-t Zederikkanaal, aau den sUiomwatennoIen van den 
Arkelscheu dam. 

« r a u w , te 12 uren. door burg. en weth. van Idaarde-
radeel, op het gemeentehuis: het afbreken en weder 
slichten van een waaggebouw, in het gebuurte te Grotiw, 
met Iocaliteit voor brandspuiten, afzonderlijke bergplaats 
eu provoost, Inl. hij den gemeentearchiteet, te 11 rouw. 

Klnnili-rt. door den ren tineester der domeingoederen 
van Z. K. 11. Prins Frederik der Nederlanden, te zijnen 
kantor.-: de levering van 200 M ' gewasschen riviergriut, 
te leraren vóór i Jan. HI. 

Dlnodag, a a tl. t. 
NtavenUae, te 10 uren. door het bestuur der water

keering van bet cal. waterschap Stavenisse, in het ge
meentehuis: het verdedigen van d nilei-zeeschcn oever 
door steeiihestorting uan de waterkering van bet wa
ters, hap. 

Itiii-noi.i-ee.t , t,> 11 uren. door deu burgemeester 
van Dantiimadecl: het afbreken en wederoplxiuweii eener 
vaste hing, de Sclieelepijp" genaamd, nabij Veeiiwouilen. 
Iul. bij den aivhitect .1. W. lliihtl. te Iliiesiuii. Aauw. 
23 Oct. te 11 uren. 

Hengelea, te 12 uren. door het gemeentebestuur, hij 
Wed. Vergeer: het bouwen vau een schoolgebouw in o 
lokalen, met ondei vvijzecswoiiing. op een terrein aan den 
Oldetizaalschen straatweg. Aanw. te 9 uren. 

Leeuwarden , te 1 uur, door het ministerie van wa
terstaat, aan het gebouw van het prov. bestuur: lo. het 
éénjarig ondei houd van de havenwerken to Slaveren. 
Aanw, 20 en 22 Oct. Raming /* 155'J: Sa het vierjarig 
onderhoud der verspreide Bijkszijf. bruggen inrries-
land, iu 2 perc. Aanw. 22 Oct. I tuning ƒ 650 en ƒ415 
per jaar. 

Arnliem, te 1 uur. door deu burgemeester: lo. het 
doen van boringen voor drinkwater. Aanw. 21 Oct.; 2o. 
de levering van st.i-nk.il n gruis, in 2 jierreelen. 

Berkel, te 2 uren, door burg. en weth.: het afin-eken 
eu opruimen eener onderwijzerswoniug met gedeelte 
school, en het daarvoor iu de plaats houwen eener nieuwe 
onderwijzerswoiling met bergplaats en het vernieuwen 
van het gedeelte school. Aanw. 23 Oct., te 10 uren. 

Woensdag Ti Ort . 
Berkl te 12 ureu. door het hestuur van het wa

ter-chap Westerkogge, in De Ridder St.-.loris: het egali
seren van de Kerk landen nabij het stoomgemaal. Aanw. 
23 Oct, te -2 uren. 

Donderdag, 2N Ort. 
Haarlrm, te 2'/, uren. door het ministerie van wa

terstaat enz., aan h.-t.gebouw van bet prov. bestuur: lo. 
h.-t driejarig onderhoud der duinen op bet eiland Vlieland. 
Aanw. 23 Oct. Raming ƒ.1800 per jaar; 2o. In-t verbete
ren der verdedigingswerken op het uoordeis-tratid vau 
Vlieland. Aauw. 23 Oct. Bamiug ƒ 16.000. 

vrijdag, aa> a c t . 
'•-Reach, te 10"/, I I IVII . door het ministerie van wa

terstaat enz., aan het gebouw van het prov. In-stuur: 
bet onderhoud van de Rijks-haven- eu rivierwerkeu to 
Willemstad ged. '81. Aanw. 23 en 25 Oct lUiuing ƒ *&t0 

Heetveld, te 12 uren, dom- het gemeenteliestuur van 
Amlit-Volleiihove, iu het schoolgebouw: h.-t houwen vau 
een.- school met onderwijzerswoniug. Aanw. te 10 uren. 

Maandag, 1 >'«v. 
Amolrrdam. le l ' , uren. door de Holl. Uzercu-

spunrwcginaatscliuppij. iu Bet Vosje; het vcrgnmtcn van 
de locomotieven loods te Hilversum. Aanw. 22 Oct, te 11 
uren. Raming ƒ 12.500. 

Dinftdag. 2 N«T. 
Arnhem, te 1 uur. ten kantore der gasfabriek: de 

levering van fi.630.000 KG. Duitsche gaskolen. 
YVeenndag , 3 Vu*. 

'•-Hage, te U uren, door het ministerie van wateist 
enz.: lo. de herstellingen eu vernieuwingen aau de Rijks
werken up het Zvvartevvater, met het ouderhoud daarvan 
eu ile afbakening van het vaarwater geil. '81. Aanw. 30 
Oct. Kaming / .C»00: 2o. het verrichten van haggerwerk 
in het Zwols.die.liep. Aauw. 30 Oct. Raming ƒ 0.80per M». 

Zi.linv te 11 uren, door bet bestuur van het cal. wa
terschap Bruinisse. in de Herberg: het leveren eu storten 
van 1200 schei-pstons gewone Doorniksche-, Lessineesche-
of bazaltsteen. en 300 schcepstons afval van soortgelijke 
steen. 

'a-Hagav, te 12 ureu, door het ministerie van waterst. 
enz.: het verrichten van grondwerken eu het maken van 
bruggen en verdere werken voor het gedeelte Zaandam— 
Oudendijk van den spoorweg Zaanstreek—Kokhuizen, lui. 
hij den ii-rstianw. ingenieur te Hoorn. Aanw. 26 eu 27 
Oct, te 10 ureu. Raming ƒ 512.000. 

Harllngen, door hel dijksh.Mnur der Vijf-doeleu-Zee-
dijketi-Hiuten.lijks: de levering vau 300 stuks grenen dijk-
paleu van 71 d.M. lengte. 

Danderdag, 4 Vi». 
Haarlem, te 2';, ureu. dom- bet ministerie van water

staat enz., aan het gelwuw van het pmv. bestuur: het 
driejarig onderhoud der Rijkszee werken np Wieringen. 
Aauw. 30 Oct. (timing ƒ7500 per jaar. 

Vrijdag, a Her. 
--B.i-.li , te lm . uren. door het ministerie van water

staat enz., aan het gelxiuw vau het pmv. hestuur: bet 
driejarig onderhoud der werken van de Zuid-Willemsvaart 
mor het gedeelte in Noord-Brabant. Aauw. 30 Oct en 
3 Nov. Raining ƒ40.000 per jaar. 

Arnhem, te 12 ureu. dom het ministerie van water
staat enz., eau bet gebouw van hel prov. hestuur; het 
vervangen van de Bruggeler en Kaijets vlotbruggen door 
ijzeren draaibruggen over het Aiieldonrnschc Kanaal. 
Aanw. 28 en 30 Oct Bamiug j 11.835. 

Danderdag, IS Nav. 
Haarlem, te 21/, uren. door het ministerie van water

staat enz., aau het gebouw vau het pmv. hestuur: lo. 
het driejarig onderhoud van de Pet temer zeewering. Ra
ming ƒ12,000 per jaar; 2o. idem van de Hcldcrsche zee
wering. Runing ƒ0400 per jaar. Aanw. 6 Nov. 

Vrijdag, IS >t»v 
Graningen . te 12 uren. door het ministerie van wa-

terstuit enz,, aan het gebouw van het prov. Iiest: het 
driejarig onderhoud der waterk eer ingen om en bij het 
gehucht Ter-Aj»el en van die hij de Bourtuugc. in 2 («-re. 
en iu massa. Aanw. 4 Nov. Raming: pare. I ƒ890 par 
jaar, perc. 2 ƒ165 per jaar. 

Maandag, l . l >ov. 
Maaatrlrht. te 10 uren. door het ministerie van wa

terstaat enz., aan het gelmuw van het pmv. best: het 
vijfjarig onderhoud In. der Zuid-Willeinsviuirt voor het 
gedeelte iu Limburg van deu hovenmond van de Maas luj 
de hoofdsluis te Maastricht tot de Belgische grens te 
Smeermaas eu van bet Voedingskanaal. Itaining ƒ «800 
per jaar; 2o. idem, voor bet gisiivlu- iu Limburg van de 
grens van België nahij Loozen tot de grens van Noord-
Brahant Raming ƒ13.000 per Jaar. Aauw. van beide 
V eu 11 Nov. 

Vtormdag , 14 Nar. 
'a-Hage, te 11 uren. door bet ministerie van wateist, 

euz.: lo. liet voltooien der steelibedekkitig Op den noorde
lijken dam en het be storten der heide dammen langs bet 
heteldiep. Raming ƒ36.000; g,,, het onderhouden van de 
Rijksrivierwerkeu langs het Keteldiep en daarmee in ver
hand staande herstellingen, enz. Raming ƒ vGUO. Aanw. 
van beide IU Nov. 

Weenadag, 1 Der. 
'a-Hage, te 11 ureu. door het ministerie van waterst 

enz.: de levering van hallastsh-en voor de Rijksrivierwer
keu op de I loven-Maas, in 2 perc. 

ll|i later te bepalen datum. 
Bellen, door burg. eu weth.: lu-t liouwenvan: lo. een 

schoolgelxmw in tic buurtschap Hijken; 2o. een idem in 
de buurtschap Wijster: 3o. eene onderwijzei-swouiug to 
Wijster. 

Alloop van Aanbestedingen. 
Hoorn. 5 Oct.: de verbouwing vau de voormalige gym-

na-tiek-.li.Hil; ing.-komeu 15 bib., als: 
J. Visser, te Hoorn, ƒ 5888 
J. Bit-rcuhroodspnt, » idem •> 5860 
J. Glcistem. •• idem « 5424 
0. Woesteiihurg eu Co.. •> idem • 5220 
0. J. de Vries, • idem l 5132 
J. Wijnaus, « idem » 4088 
K. Bakker, i idem i 4077 
J. Peereboom en Co., » idem • 4073 
M. Godvliet l idem • «T1W 
J. Rustenburg, i idem I 4760 
J. v. d. Berg, • idem • * W 
P. | , Blaauw, • idem i 4*90 
R. l.akeinan, >• idem " 4443 
S. Pee ren boom, l Berkbout. I 4IW 
,1. VoUewens, i hoorn, i 3»20 
gegund, , . 

Lelden, 5 Oct.: bet bouwen van 2 woonhuizen aan 
den Stationsweg aldaar, ouder heb ' van den architect 
W. C. -Mulder; gegund aan S. van Leeuwen, te Leiden, 
voor / 11.300. 

Graningen. 6 Oct: het bouwen van een woonhuis 
met bovenwoning voor Wed. Kwint: iugek. 10 bilj.. als: 
J. de Vries, te Groningen. ƒ 12,270 
B. de Jong, » idem > 11,480 
G. Meuling. • idem i 11.341 
A. Schreuder. » idem i 11.307 
N . de Vries, • idem l 11,250 
R. Heintjes, • idem «11.000 
P. Hendriks, • idem i 10.949 
11. Kiel, » id'-m » 10.047 
It. van Duk. I Umgkerk. • 10,7» 
K. Dcrkeifijoscli, • Groningen, » 10,797 
Gebr. Toesmaii, l klem •> 10,780 
R. v. d. Nap, » idem • 10.673 
E. Wietsema. i idem •> 10,669 
K. Fekkes, » idem i 10,549 
J. Walleuga. » klein i 10,400 
J. Krui Ier. • idem i 10,360 
J. Haiipt. > idem » 10.3:8 
li . Edzanl, • idem i 10.828 
.1. It. Jansen, » idem » 9,748 
gegund. 

'•-Heerenberg, 7 Oct.: liet bouwen van een gasthuis 
voor oude mannen eu vrouwen, ouder beheer van den 
architect A. 'lept-; ingekomen 11 bilj., als: 
L II. Braam, te Terborg, f 40,555 
W. Tielens. » Utrecht • 81.690 
A. A. van Dommelen, i idem • 31,649 
E. v. .1. Wetter, » Leidschendam, * 80,460 
(i. Kosur Cz., • Gendringen, • 29,800 
,1. Vuurtjes, • Emmerik, l 25,900 
K. Pastoor, « idem " 25,000 
II. Jansen, <> Bidam, » 24,750 
T. Siehelink, » Doetinchcm, l 21.IÏ60 
G. A. Hooding. » Utrecht i 23,874 
II. E. Masselink. » Doetinchcm, » 21,869 

Derdrecht, 8 Oct: de levering van 1100 M ; grint to 
brengen op de wegen der Vier polders; minste iusehr. 
was C. de Horst te Papendrecht voor ƒ2089. 

IVIJereen . 8 Oct.: het bouwen van een school en ou-
dorwij zeis woning te Nijeveen; ingekomen 11 bib,, als: 
P. W. Bouina, te Oldetrijne. ƒ17.900. 
J. Suiilde, 
J. Withaar, 
A. Hazelaar, 

te Oldetrijne. 
• Nijeveen, " 16,900.60 
l Meppel, • 10.697. 
i idem » 16,200. 
» Bergum. » 16,200. 
• Steenwijk, . 16.753. 
• Meppel, l 15,539. 
» idem - 15,460. 
. Blesse, l 16.298. 
i lannmwdea, » 15.288. 
» Genemuideu, » 14,400. 

9é Alierson, 
H. Bruintjes, 
J. Uiten. 
(i. Hofman, 
D. Gaasstra, 
F. Schip|K>r, 
gegund. 

l i r c r l H , 8 Oct.: het verhrn-den van terrein, het ma
ken vau eene los- en laadplaats, en het verplaatsen van 
de op/i. hterswoning, station Woerden; minste inschr. was 
C. Langeveld. to llaniinksveld. voor ƒ 7767. 

'a-Hage, 9 Oct.: ouder he heer van den architect 11 
Wesstra Jr., te 's-Hage: lo. het bouwen van een woon
huis aan den Stationsweg. |aldaar, voor Th. H. Pouivhez; 
ingek. 11 hilj., als: 
E. M. Rood, to 's-Hage, ƒ 20.830 
W. F. Haasveld, • idem i 17.924 
W. P. Teeuwisse, » idem « 17,650 
('. M. vau Vinnen, •> idem » 17,550 
Van I.ith & Van Dam, • idem l 16.300 
M. L. van Spanje. i idem • 15,754 
Tom ft Van lJergeu|Benegotiwen," idem l 15,640 
A. R. Rutgers, l idem » 15.679 
II. E. de Baan, • Scheveningen, • 15,380 
A. Stigter, » 's-Hage, » 15,180 
C. W. de Vos, i Geervliet » 14,947 
Raming * 14,800 

2o. bet bmiweti^van een woonhuis aan de N.xirdstraat 
to Scheveningen, voor A. K. Maas. aldaar; ingekomen 10 
hilj., als: 
W. F. Haasveld, to 's-Ilage, ƒ 14,246 
Tom & Van Bergen Henegouwen, » idem • 12.987 
W- P. Teeuwisse, » idem .i 12,980 
A. Stigter, » idem • 12,800 
Van Lith en Van Dam, • idem • 12,700 
A. R. Rutgers, » idem * 12.549 
H. E. de titan, i Scheveningen, i 12,600 
C. W. de Vos, » Geervliet, » 11,970 
J. Schiferli, » Scheveningen,* 11,050 
D. Koek, • idem » 10,975 
Haming i U.500 

8o. bet louwen van een woonhuis aan de Wassenaar-
schestraat te Scheveningen, voor G. Gerst te 's-Hage; 
ingekomen 7 bilj., als: 
C. M, van Vianen, te 's-Hage, f 12,885 
Toni.V Van Bergen Benegouwen, » idem » 12,800 
W. F. Raasvuld, » idem » 12,279 
A. Stigter, » idem » 12,180 
Van Lith & Van Dam, v idem i 12,100 
W. P. Teeuwisse, • idem u 11.880 
H. E. de Baan, - Scheveningen,» 11,680 
Raming » 11,500 

ftiranlngen, 9 Oct.: ten dienste van E. J. en II. II. 
1'en.i.ii: lo. het bouwen van eene dubbele lieereiihuizmg 
in het verlengde van de Ileerestruat, 2o. een pakhuis 
achter genoemde behuizing: 

10. 2a massa 
B. de Jong, Groningen, ƒ 26,050 ƒ 8900 ƒ 34,500 
D. II Hoekstra, Leeuwarden. 21,944 6866 30,810 
II. Kiel, Groningen, 22,039 8148 29.999 
B. Dooijes. idem, 21,V60 8024 29,984 
11. v. .1. Nap, idem, 21.500 7400 2S.9O0 
J. Wallinga. idem, 21,280 7553 28,773 
P. Hendriks, idem, 21,800 749» 28,799 
J. Huupt idem, 20.993 7836 28,729 
J. Toesman, idem, 21,740 7280 28,440 
O. Henrichs, idem, 23.700 8860 
J. de Vries, idem, 22,950 7641 
J. Werkman, idem, 21,462 8271 
K. W. Wietzenm, idem, 21,580 7420 28,670 
J. E. Wolrich. Hoogezand, 21.000 7300 28.800 
A. J. Ileiim.ua. Bedum, 20,872 7646 28.000 
II. Jansen, Groningen, 10,991 7728 27.700 
L. Heintjes, idem, 7500 

Amaterdam, 11 Oct: bet bouwen van schoollokalen 
nu SSne vergaderzaal in het gebouw -Talmoed Tira", 
ouder belus-r van den architect I. Gosschalk; minste in
schrijver was B. van Buren, voor ƒ45.607. 

I i r r r l i t , 11 Oct.: het leveren van stalen spoorstaven, 
stalen las. h- eu otiderlegplaten en ijzeren haak- en 
schroefbouten, ton behoeve van den spoorweg L u i k -
Limburg, in 2 perc.; ingekomen 9 bilj., als: 

le perc. 2e perc. 
Fr. Krui.p, K-en. a W 116.720. 

i » 61.278. 
Rheinische Stahlwerke, Huhort, a « 111,278.28 

b • 58,793.28 
John Cockerill, Seraing, a » 102.775. 

b i 55.548. 
A. le Roy, MolenU-k St-Jean, ƒ2243. 
Van Wageningen en Keijser. Dnrdnndit » 2200. 
R. S. Stokvis en Zn., Rotterdam, • 2135.35 
Dehbrge en fja, Jenellé, " 20.-.7. 
Schul/e en Zn.. Dr.-sdrii. Mik 28 p. 100 KG. schroefli.uiten 

Mrk 28 p. lOOKtLliaaklHiuten 
Ateliers deTuhize, Brussel, fr. 28. p. 6000 KG. schroefli. 

fr. 26.90 p. 6000 KG. haakh 
Ratterdam, 12 Oct.: de levering van 6000 M»duinzand, 

ten behoeve vau de vergmoting der geiu.i-ntelH'graaf-
ulatits in Cronswijk; minste inschr. waren Gebr. B. en B. 
1'. Huurman, te Rotterdam, a ƒ 1 |ier Ml. 

Haarn, 12 Oct! bet verrichten van herstellingswerken 
aan de Oosterpoort: gegund aan J. Rustenburg, tc Hoorn, 
v.ior ƒ1620. 

Leeuwarden. 12 Oct: lo. het Sjarig onderhoud van 
de zeesluis de Molkweruuierzijl en hiibolioorend gebouw 
en werken; minste inscbr. was S.T. dé Vries, te Staveren, 
voor ƒ278 per i;ur. 

|0, het ajnrig onderhond van den Statendijk bij Slij-
kenbiirg. met de daarin gelegen zeesluis te Oudesc.hotorzijl 
en bet bnilenkaiiaal de Worstsloot; minste inschr. was 
W. A. Tjalma. le Oosterzee, voor ƒ 1647 per jaar. 

3o. bet doen van voorzieningen aan den Hooge wal en 
ilaarbijgelegeii duinen op Schier lltlikoog ged. 1881: 
minste inschr. was W. O, Schaafsma, te Schiermonnikoog, 
voor ƒ849. 

Veen, 12 Oct.: het bouwen van eene openbare school; 
ingekomen 15 bilj,. als: 
I' Stieellaii.l, te Sliedrecht. ƒ 17.777 
C v. d. Kuij. » Moordrecht, l lfi.300 
D. Gaastra, « L-enwarden. » 15,374 
W. Jansen. » Kaatsheuvel. » 14.500 
W. Nieiiwenhuizeii, * Sprang, » 14,465 

» Lekkerkerk, Gebr. Stttiv 
A. Hoiicoop. 
P. Sonneveld, 
C. Gmeneveld, 
A. van Wijk, 
.1. HOINI. 
.1. van Wijk. 
T. Smits. 
W, van Wijk, 
B. van Gooi. 

14.398 
Veen, » 14,180 
idem » 14,160 
Woudricbem, » 13.999 
Veen. » 13.UUS. 
Nederhemert, » 13.995 
Wijk. » 13.990 
idem » 13.920 
Aalburg, » 18,479 
Almk.-!k. i 12.700 

'a-Hage, 13 Oct.: bet makeu van verdeiligingswerketi 
aan den zuidelijken oever van de Swetsplaat. langs den 
rechteroever der Boven-Mor wede. onder de gemeenten 
Gorinchem en Hardinksveld; ingek. 6 hilj.. als: 
P. .1. Hmibos Jr., to Woudricbem, ƒ 16,500 
G. de Boog. » Gorinchem, i 16.444 
T, de Groot, » Giesendam, » 16.400 
l l . ('. Hakkers, » Werk lam. » 16.380 
('. van der Plas, » llaniinksveld, i 16.135 
W, Volker. » Sliedrecht. « 15.852 

•-Ba*rh, 14 Oct.: het maken en stollen van 3 stuks 
dubbele urinoirs voor openbaar gebruik; le perc. ijzer
werken en verven; ingek 2 bilj., als: 
.1. S-hellers, te 's-Bosch, ƒ518.70 
P. M. Timmermans. i idem » 496. 

2e perc. metsel- en hardsteen werken met afvoerriool: 
ingek. 2 hilj., als: 
,1. van Rosmalen, te VBosch, ƒ 609 
.1. Ilurkens, •> idem » 597 

Het 2e perceel, wegens te hooge inschrijvingssom, niet 
gegund, 

MeenwUkrrw-ald, 14 Oct.: het I wen eener nieuwe 
school met onderwijzerswoniug te Wetering; ingekomen 
12 bilj.. als: 
J. K. van Dijk. to Ferwerd, ƒ 15,432 
G. Brugge. • Kuinre, » 13.807 
S. Brugge. » Spanga, » 13.892 
K. 11. van Kijk. • Lippenhuizen, » 13.719 
S. \V. de Boer, » idem » 13.640 
E. Gmenink, » Steenwijk. » 13.484 
J. Vierkant, • Steenwijkerwold, A 18.220 
P. W. Hmima, » Oldetrijne, » 12.773 
F. aberson, » Steenwijk. « 12.553 
.1. d- liner. - idem » 12,54-3 
I). T. Gaastra, lai-uwarden, » 12.484 
J. (J. Hofman, » Bb^ss,-, * 11,894 

' I N G E Z O N D E N . 

j4a« de Hedaclie van De Opmerker. 

In no. 4Ü van De Opmerker vond ik achter het 
verslag der 41ste Algemeene Vergadering van tie 
Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, 30 Sep
tember 11. te 's-Hage gehouden , het antwoord van 
de Afdeuling 's-Gravenhage op een tweetal van de 
vragen, welke door de Maatschappij ter behandeling 
waren voorgesteld, maar uit gebrek aan tijd niet 
behandeld konden worden, welk antwoord door u 
overgenomen is uit het gedrukte jaarverslag der ge
noemde Afdeeling. 

De eerste dezer tweo vragen trok vooral mijne 
aandacht. Zij luidt: 

t l s du baksteen- (terra cotta-) industrie in Neder
land, in vergelijking met het buitenland, op de hoogte 
van lenen t i jd , en wat kan tot verbetering gedaan 
worden ? 

P Levert het gebruik van in den laatsten tijd inge
voerde Duitsche baksteen voordcel op?" 

Om deze vraag te beantwoorden was door dc ge
noemde Afdeeling eene commissie benoemd, bestaande 
uit de heeren II. Wesstra J r . , J . II. Muller en D. 
van der Tas Lzn. 

W a t door deze heeren daarin over de holle stee
nen gczegtl wordt, ga ik met stilzwijgen voorbij, als 
behoorende tot nogtoe niet tot mijn fabrikaat. Het 
tweede gedeelte daarvan, behandelende de ten-a cotta 
als versieringsmateriaal , weuschie ik met een paar 
woorden te bespreken. Deze heeren zeggen daar
omtrent: 

oOver het versieringsmateriaal vnn terra cotta, 
in Nederland vervaardigd, valt zeer veel op te mer
ken. Wie onzer is niet in de gelegenheid geweest, 
de prachtige voorwerpen vun terra cotta in het bui
tenland en inzonderheid in I ta l i ë vervaardigd alhier 
te bewonderen ? — roepen die heeren opgetogen uit. — 
De keurigste beeldjes, ornementen enz. enz. worden 
van .l.i.O , bier te hinde geïmporteerd, die in vorm, 
gelijkheid van k leur , lijne specie, in één woord in 
sierlijkheid, elkander den voorrang betwisten". 

Zeker zijn van tijd tut tijd in groote magazijnen 
ouder de luxe-artikelen dergelijke artistieke beeldjes 
tentoongesteld; maar hebben die heeren wel eens 
geinformeerd naar de prijzen en naar het debiet dat 
van die artikelen bier te lande is? In dat gevel 
en wanneer zy zich dan tevens rekenschap trachten 
te geven van hetgeen ertoe behoort om van der
gelijke artikelen hier te lande aftrek genoeg te vin
den, zoodat een speciaal artist voor dat werk aan 
eene fabriek verbonden kan worden, geloof i k , dat 
zij spoedig tot de overtuiging zullen komen, dat de 
fabrikant daarmede al zeer slecht rekening zou ma
ken. Maar is die geheele uitroep niet maar een 
phrase om ellect te maken? Immers deze beeldjes 
kunnen niet bedoeld zijn door de gestelde vraag; Is 

de baksteen* (terra cotta-) industrie enz. A l spoedig 
stappen zij dau ook hieraf, om vervolgens meer het 
eigenlijke liouwkundige versieringsmateriaal van terra 
cotta te bespreken. Daarvan heet het: sDe temt 
cotta, hier te lande H l iaBlllljj.ll cn als versierings
materiaal gebezigd, is r u w , mee-tal kromgetrokken 
of gescheurd, zonder eenheid van kleur, bezit niet 
die lijne bewerking, welke meu aan tlie voorwerpen 
uit het buitenland terecht opmerkt, in één woord 
i s , zooals zo thans wordt vcrvaanligd, niet voor 
versieringsmateriaal in onze gevels van gebouwen 
aan te raden." Daarna geven zij den fabrikanten 
onderricht hoe zij tloor meerdere zorg voor gei-egelde 
hitte, maar bovenal door eene gelijkmatige afkoe
ling van den oven het kromtrekken, bet Senear**, 
het bonte der kleuren en de ruwheid der voor
werpen kunnen voorkomen en daanloor onctirreeren 
met het buitenland zoowel in fijne t |ualiteit, gelijk
heid van kleur als prijs. Nu de ter ra-cotta-f abri-
kanten het maar weten en de lessen van die hee
ren ter harte nemen, is er zeker spoedig een ge
heele verbetering in dat fabrikaat te wachten. Jam
mer dat zij hunne lieschiuiwingun besluiten met eene, 
voor tie fabrikanten, zoo weinig bemoedigende slot
rede. Onmiddellijk daarop toch laten zij volgen: 
• Het is echter het gevoelen en de wenscb der com
missie , dat voor vci-sieringsraateriaal in onze gevels 
nimmer de terra cotta de gehouwen steen zal ver
dringen; omdat ze in het algemeen alle surrogaten, 
die gewoonlijk met eene vcif of silicaatlaag moeten 
wonlen gedekt, om daanloor nog eenige eenheid 
in kleur te verkrijgen, niet weiischelijk acht." Ik 
weet niet welke terra-cottvfabrieken die heeren U>t 
voorbeeld genomen hebben. Mij zijn zij persoonlijk 
geheel onbekend en mijne fabriek had nooit de eer 
een liezoek van hen tc ontvangen; daarom durf 
ik mij vleien dat z i j , wanneer zij zich tlie moeite 
hadden willen getroosten vóór dat zij hun rapport 
uitbrachten , in hun oordeel wat zachter en bil
lijker zouden geweest zijn. Immers gescheurde cn 
kronigetrokkiui voorwer|«n worden door mij bijna 
nooit afgeleverd, terwijl alle voorwerpen, die hij hon
derd- ja duizendtallen voortdurend iu mijn magazijn 
te vintien zijn, zonder silicaatlaag eene gelijke kleur 
hebben. Daar ik tlit resultaat tot nogtoe gezocht 
en verkregen heb tloor andere middelen als tloor die 
heeren aangegeven woiden, verheug ik mij reeds in 
het vooruitzicht tlat ik , hunne lessen ter harte ne
mende, nog hater resultaat verkrijgen zal. 

Hebben de heeren, die het scheuren en kromtrek
ken enz. door gelijkmatige afkoeling van deu oven 
mcenen te kunnen verhelpen, er weieens aan ge
dacht of de heeren bouwkundigen ook zclven oorzaak 
daarvan kunnen zijn, wanneer zij de bestelling uit
stellen tot op enkele dagen, ja soms tot op enkele 
uren vóór dat zij ze noodig hebben, en zoodoende 
den fabrikant dwingen tot overhaast drogen? Be
stellingen per telegram om met den eei-stvolgenden 
trein te zenden komen bij herhaling voor, waaidoor 
de fabrikant genoodzaakt is voor duizenden guldens 
in magazijn voorhanden te hebben cn alzoo van een 
belangrijk gedeelte van zijn bedrijfkapitaal rente mist; 
hoe is daarentegen de verhouding in het buitenland? 

Een der grootste terra-cotta-fabrikanten in Duitseh
land, Ernst March, S ö h n e i n C b a r l o t t e n b u r g , die ver
schillende gouden en zilveren medailles verwierf, i n 
t 8 Ö 7 te Parijs en in 1873 te Weeneu lid der jury 
was, schrijft in zijn prijscourant over beelden, va
zen en dergelijke: uBauornamente fertigen wir 
nur auf Bestetlung und führen deshalb Preis-
liste iiber solche nicht.'* Daar dus zelfs geen risico 
voor opstapeling vnn minder courante artikelen, hier 
een belangrijk kapitaal dat renteloos blijft. Daar 
de modellen van den fabrikant door de wet tegen 
namaking beveiligd, hier ten prooi voor deu eerste 
den beste, die hot in tien zin krijgt er afgietsels van 
te maken en die het zich somtijds niet schaamt 
openlijk voor dien roof uit te komen. Is het dan 
wonder, wanneer binnenlandsche fabrieken soms wat 
duurder zijn? Daarenboven wordt maar zelden gelet 
op den beperkten af/et, waarmedefabrikanten hier te 
lande zich moeten vergenoegen tegenover die van 
het buitenland, en woidt bij vergelijking der prij
zen zelfs niet altijd rekening gehouden met de risico 
voor breuk cn andere onkosten, die de buitenlandsche 
prijzen bij slot van rekening belangrijk boven de 
inlandsche doen stijgen. Bovendien is het nog lang 
niet altijd het gevat tlat de inlandsche prijzen hoo
ger zijn. Nog onlangs was ik in de gelegenheid 
alhier een voorwerp in mijn vak van een Italiaan-
schen meester te zien, dat, hoewel het zich niet bo
ven het middelmatige in uitvoering verheft, op de 
laatste Parijsche tentoonstelling veler aandacht trok 
om de conceptie en door m i j , wanneer ik eveneens 
van het uitsluitend recht om zoodanig voorwerp te 
maken verzekerd was, met voldoend voordeel min
stens goedkooper geleverd zou kunnen worden. 

De commissie verlangt vooral zoo naar fijne be
werking, maar is dat wel zoo noodig? Zijn de 
ornementen van gehouwen steen, tlie aan de gevels 
geplaatst worden, zoo fijn van bewerking ? 

Ik ben er verre van af te willen beweren, dat 
mijn fabrikaat niet verbeterd kan worden; integen
deel ik ben zelfs overtuigd dat het verbeterd moet 
worden, om aan alle eiscben van deugdelijkheid en 
smaak te voldoen, en bezocht om die reden vei-schil
lende fabrieken en tentoonstellingen in het buiten
land, om te t luchten mij daardoor op de hoogte 
te stellen van dc gebruikte grondstolfen, de bewer
king enz., maar in menig opzicht hangt de fabri
kant ook van de tijdsomstandigheden uf. Veel moet 
er nog gedaan worden tot verbetering van bet kunst-
industrieel onderwijs, eer wij hier te lande zullen 
kunnen wijzen op bekwame werklieden zooals in 
Frankrijk, Italië en andere landen, waar door de 
Regeeringen aan dat gedeelte van het onderwijs 
schatten wonlen ten koste gelegd ; waar in museums 
uitgebreide verzamelingen in allerlei materiaal en 
stijl van ornement gratis voor den werkman tc be
zichtigen en te bestudecren zi jn, en waar tal van 
monumentale gebouwen , met werken van de eerste 
meesters versierd, hun dagelijks onder dc oogen 
komen. J . C. S T O K L L U K W Z N . 

Arnhem, 8 October 1880. 

Mijnheer de Redacteur! 
I n No. 40 van Dc Opmerker wordt het antwoord 

medegedeeld, dat de daartoe in den boezem van de 
Afdeeling 's-Gravenhage der Maatschappij tot bevor
dering der Houwkunst lienoemdc Commissie heeft ge
geven op de vragen lie treilende de baksteen-industrie. 

Die Commissie besluit met den wenscb, dat ook 
de Nederlandsche steenfabrikanten mogen overgaan 
tot de vervaardiging van grootformaatsteen, en het 
is naar aanleiding van dien wensch, tlat ik u om 
eenige plaatsruimte verzoek tot het doen van de 
mededeel m g , dat reeds sedert geruiincn tijd tloor 
de Nanmlooze Vennootschap vde Olstcr Steenfabrie
ken" , vroeger H . C. van der Houven van Oordt 
& Co. , te Gis t , in concurrentie met het buitenland, 
grootlórniaaisteenen wonlen gebakken, en wat wel 
voor tic deugdelijkheid van het artikel pleit, in groote 
hoeveelheden afgeleverd. 

Als straatklinkers z i j n die steenen onder meer 
verwerkt tloor de Directie der openbare werken in 
de hoofdstad; — als metselsteenen zijn zij reeds aan 
verschillende groote gebouwen tc Amstenlam gebruikt, 
en ook in Den Haag zal het fabrikaat van de bo
vengenoemde firma binnenkort tot zijn recht komen. 

Mededeeling van deze feiten acht ik daarom zeer 
ge wenscb t , omdat door het rapjiort der Commissie 
v a n de Afdeeling' 's-Oravenhnge menigeen in den 
waan zou kunnen gebracht wonlen, dat groote stee
nen nog alleen iu het buitenland zijn te verkrijgen; 
wat zeker het streven van de firma te Olst niet 
be vorderIrjk zou zijn. 

De te Olst vervaardigde groote steenen kunnen 
in alle opzichten met het buitenlandsch fabrikaat 
wedijvcn-n, en zullen zonder twijfel hoe langer hoe 
meer bij de Nederlandsche architecten en bouwon
dernemers aftrek vinden. 

Een kennismaking met het artikel is zeer aau te 
bevelen. II. G . D I J K K R M A N . 

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 Minister van Binnenland
sche Zaken brengt ter kennis van hen, die het exa
men ter verkrijging vau het diploma van geëxami
neerd en beéedigd landmeter wenschen af tc leggen, 
dat zij zich daartoe vóór 31 October e. k. schrif
telijk bij het Departement van Binnenlandsche Zaken 
moeten aanmelden. Z i j , tlie in het bezit zijn van 
het getuigschrift volgens art. 57 of van het diploma 
volgens art. ( i l der wet van 2 Mei 1863, behooren 
die stukken bij hun verzoekschrift om toelating over 
te leggen. 

— Door tien Gouverneur-Generaal van Nederlandsch 
Oost-Indie zijn de volgende beschikkingen genomen: 

ontslagen: eervol, tót zijne betrekking, wegens 
ziekte, de opzichter l e klasse bij den Waterstaat 
B la suite IL Messer; 

benoemd: bij den dienst der Staatsspoorwegen 
op Java: tot bouwkundig ambtenaar 2e klasse, de 
opzichter l e klasse E . J . Ncllenstcin c n A . Hes-
selink. 

— Bij miuisterieele resolutie zijn de hoeren B . 
A . Huvscrs, G. K o e n e , J . K . C. Febr , B . W. van 
tie Kamer, T. Wind cn I. Krom gesteld ter beschik
king van den Gouverneur-Generaal van Ned. Indie, 
om tc worden benoemd tot opzichter 3de klasse bij 
den Waterstaat en 'a Lands burgerlijke openbare 
werken duurte lande. 

— Bij resolutie van den Minister van Koloniën, 
van 11 October, is de heer L . J . C. van Es, civiel-
en bouwkundig ingenieur, gesteld ter beschikking 
van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-
Indië , om te worden benoemd tot adspirant-ingenieur 
bij den Waterstaat en ' l Lands burgerlijke openbare 
werken daartelande. 

— Bij gelegenheid van do doopplechtigheid van 
Prinses Pauline zijn verschillende |>ersonen tot ridder 
der otde van den Nederlandse hen Leeuw benoemd. 
Wij n o e m e n daaronder de heeren A . L . tie Bruyn 
K o j i s , hoofdingenieur bij den Waterstaat te Arnhem 
en J . Leijds, eerstaanwezend ingenieur voor den 
aanleg van Staatsspoorwegen te Amsteniaiu. 

A m s t e r d a m . Maandag II. vergaderde de voor
loopige Commissie tot voorbereiding eener Hollandsche 
tentoonstelling. Eenige belangstellenden namen aan 
deze bijeenkomst deel. Nader werden de plans uit
eengezet, die men zich voorstelde tc verwezenlij
ken. Het doel i s , een tentoonstelling te houden 
die in vier afdeclingen gesplitst kan worden: l o . een 
koloniale; 2o. e e n voor algemeenen uitvoerhandel, 
in betrekking tot de koloniën; 3o. kunst, oudheid
kunde e n z . ; 4o. eene meer speciale afdeeling voor 
zaken van ondergeschikten aaid. De verschillende 
ondcnleolen der hoofdgroepen weiden vervolgeus in 
't kort aangegeven. 

Een discussie werd naar aanleiding daarvan ge
voerd, waarin de heer Wol terbeek vroeg, of 'er 
kans bestond, dat de ƒ 2,400,000 gevonden zouden 
worden, en voldoende zouden zijn; of het gebouw 
niet te veel zou kosten, en Amsterdams ligging wel 
van dien aard was, dat men op genoeg bezoek zou 
kunnen rekenen 

De heer Wertheim, die als voorzitter fungeerde, 
antwoordde: dat ondersteuning van gemeente en rijk 
noodig was, wilde men bet voornemen doorzetten. 
Eerst wanneer die steun verzekerd i s , heeft men te 
letten op de drie vragen vun den heer Wol terbeek. 
Er zal een Commissie benoemd wonlen, die bij staat, 
stad c n particulieren aanklopt, en pogingen a a n 
wendt otn vreemd kapitaal te verkrijgen. Wat het 
gebouw betreft, er zijn i-eeds voorloopige onderhan
delingen geopend, teneinde een deel van het ge
bouw der Parijsche tentoonstelling van 1878 over 
te nemen. Ook verdient bet overweging, in dezen 
üjd van gebrek aan werk bij de yzerindustrie, de 
binnenlandsche nijverheid een gebouw tc doen op
richten , dut zij verhuurt. Amstenlam, meent de 
spreker, heelt behoefte aau een middel om de vreem
delingen te lokken, die ongetwyfeld komen zullen. 

De heer J i t t a , evenals do heer Wolterbeck, heeft 
eerbiet! voor den moed der Commissie, doch vroest 
ook het financieel In-zwaar. Met liet oog op de vele 
tentoonstellingen die teleurstellingen baarden, dringt 
hij a a n op een m e e r gedetailleerd plan. 
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 16 October 1880. 

Dc heer Asser zeiile, dal dit laatste aan het Co
mité zal moeten worden overgelaten. 

De beer Pels vroeg o. a. of da / 2,400,000 
noodig zijn tot oprichting van de gehouwen enz,, 
of beschouwd wonlen als waarschijnlijk nadeelig 
saldo. Hij meent, dat de Regeering in den tegen-
woordigen tijd niet veel geld aan de onderneming 
zal offeren; elders oogsten de gemeenten door accijns-
helling direct de voordeelen van zoodanige uitgaven ; 
daarom acht hij het de vniag of Amsterdam met 
zijn directe belastingen wel een groote bijdrage be
schikbaar sal stellen. 

De heer Wertheim zeide, dat de waarborgsom 
ruim genomen is , en niet als waarschijnlijk nadee
lig saldo wonlt beschouwd. Het gebouw z a l , boeseer 
deugdelijk, hier veel eenvoudiger, dan elders meestal 
het geval i s , worden ingericht. Hij wijst op '1 
indirecte voordeel voor Amsterdam. Wat dc Regee
ring betreft, / i j stond 2 % ton voor de Parijsche 
tentoonstelling toe, en zal zeker een nationaal plan 
krachtiger op directe en indirecte wijze steunen; 
vooral haar aandeel, als groote koloniaal in de expo
sitie zelf, zou van groot gewicht zijn. Werkt zij 
niet op beide wijzen mede, dan doet zij het plan 
mislukken. 

De heer Pels maakte dc opmerking, dat men in 
dit geval eerst de Regeering behoort te vragen. 

Hierop wenl geantwoord, dat als de subcommis-
siën dan benoemd zi jn, en een centraal Comité 
(bestaande uit de voorzitters eu secretarissen dier 
subcommissiën) zal samengesteld zijn, het laatstge
noemde Comité dit als zijn eerste werk zal hebben 
te beschouwen. 

Hierop werd overgegaan tot mededeeling van de 
[versonen, die men voor de zes Commissien van 
voorbereiding gekozen heeft. 

Arnhem. In de maand Juli of Augustus van 
het volgend jaar zal alhier eene nationale tentoon
stelling worden gehouden voor decoratieve schilder
kunst, voor alle voorkomende werken, in verhand 
staande mei het schilders- en glazenmakers vak , be
nevens van gereedschappen, grondstoffen, enz. 

De Commissie voor deze tentoonstelling, door het 
bestuur van het Nederlandsche Schildersboiid benoemd, 
heeft de decoratie-schilders uitgenoodigd deel te ne
men aan dezen wedstrijd; vooral is het aan hen, 
of deze tentoonstelling op waardige wijze onze nij
verheid en kunst op dat gebied zal wedergeven. Ook 
directeuren van inrichtingen of scholen, inrs. schil
ders ot werkbazen, zijn uitgenoodigd, niet alleen 
om mede te werken, maar hunne leerlingen of 
werklieden uit te noodigen en behulpzaam te zijn, 
om proeven van hunne bekwaamheid te leveren op 
veelzijdig gebied. 

OJI deze tentoonstelling worden dc inzendingen 
toegelaten van: 

Decoratieve kunstenaars. — Mrs. schilders of fir
ma's. — Ambachtsscholen (leerlingen), — Particu
liere inrichtingen of scholen (leerlingen). — Werk
lieden, bij mrs. schilders werkzaam. —Leveranciei-s 
van verfwaren, lakken en vernissen. —Leveranciers 
van gei vei (schappen , schUdersbenoeften, enz. 

Uitgevers of boek handelaars van platen en boek
werken, die kunnen worden beschouwd lietrekking 
te hebben op het schildersvak, of dienovereenkom
stig van nut kunnen zijn tot onderwijs. 

De volgende prijsvragen zijn uitgeschreven: 
lste prijsvraag. Groep 2. Schotsen en ontwer

pen voor decoratief in den alge meenen zin, als: 
schetsen voor plafonds en wand-decoratién, bloemen, 
ornementen, figuren, attributen, wapens euz. Vrije 
rompositièn , uit oorspronkelijke Nederlandsche voort
brengselen samengesteld, wonlen even gaarne inge
wacht als ontwerpen, samengevoegd uit de overle
veringen van vroegere kunstenaren. 

Inzendingen van verschillende alphabets of letter
soorten , zoowel schrijfletters als alle bekende of 
denkbare gewone of versierde phantasie-letters, ko
men in aanmerking. Vooral wonlt aangedrongen 
op eene verzameling van antieke letters of oorspron
kelijke vormen, in stijl en kleur, en dat de vormen 
der oude en nieuwe Romeinsche, Duitsche, Fransche 
letten enz. enz. beredeneerd, cn iedere versiering, 
overeenkomstig de lettersoort, ook duidelijk den stijl 
wedergeeft van de oorspronkelijke letter of den tijd, 
waaruit die is wedergegeven. 

Sde Prijsvraag. Een sierlijke titel voorde wlluis-
en Decoratieschilder", enz. Een duidelijke letter en 
zinnebeeldige versieringen voor het doel zijn hoofd -
vereischt en. 

De Commissie stelt zich ten doel eene verzame
ling van uitstekende lettersoorten uit deze inzendin
gen te kiezen, om daaruit een volledig Ietterbeek 
samen te stellen en uit te geven. Zij noodigt dien
tengevolge de belanghebbenden uit, bij hunne in
zendingen een verklaring te voegen over den oor
sprong en de beteekenis der letters, over de vormen 
en samenstelling der onderdeden en de samenvoe
ging tot het geheel. Door een dergelijke geschie
denis en beredeneerde beschrijving der vormen van 
de verschillende lettersoorten, zal een nationaal Iet* 
lerbock ten volle aau het doel beantwoorden. 

De prijzen zullen bestaan i n : le prijs in gouden 
of zilver vergulde medailles; 2e prijs in zilver; He 
prijs in brons; 4e prijs in diploma's; of Ie prijs, 
2e prijs, 3e prijs, bronzen medailles niet uitdrukking 
der waarde, en diploma's, benevens stoffelijke bo-
looningen; 4e prijs diploma's. 

Haarlem, lie Gemeenteraad heeft eervol ont
slag verleend aan den heer J . E . van den Arend als 
gemeen te-architect en in zijn plaats benoemd den 
heer J . Le i jh , thans opzichter der gemeentewerken. 
Tol opzichter der gemeentewerken werd benoemd de 
heer .1. (.1. Michielse, opzichter te Haarlemmermeer. 

Alkmaar. Op de aanbevelingslijst ter benoe
ming van eeu directeur der gemeentereinigiiig alhier 
zijn geplaatst de heeren A . Voorvoorn, te Amster
dam; I'. van den Ende, te Leeuwarden en O. J . 
van der Weel, le Dokkum. 

Leeuwarden. Dc Vereeniging Nijverheid zal in 
1881, bij gelegenheid van haar 35-jarig bestaan, een 
nationalan wedstrijd houden op bet gebied der nij

verheid, Belangstellenden worden verwezen naar 
eene iu dit blad voorkomende ad wr tent ie. 

Middelburg. In dc j l . Woensdag gebonden 
zitting van den Gemeenteraad is besloten, over te 
gaan tot de benoeming van een directeur der gas
fabriek , die met 1 Januari a.s. voor gemcentcreke-
ning zal worden geëxploiteerd. De jaarwedde is 
bepaald op ƒ 8 0 0 0 , benevens vrije woning, vuur 
en licht, of eene vergoeding daarvoor van ƒ 500 
*8jaars, terwijl burgemeester cn wethouders zijn 
gemachtigd tot het doen eener oproeping van solli
citanten voor de betrekking. 

Bolsward. In de op 11 dezer gehouden Raads
vergadering is met algemeene stemmen besloten, op 
de gestelde voorwaarden concessie te verleenen aan 
de Nederlandsche Maalschappij voor Tramwegen, tot 
aanleg en exploitatie van een stoomtram van Har
lingen tot aan deze stad, zoover haar grondgebied 
betreft. 

Wageningen. De tentoonstelling van Wage-
ningsehe nijverheid en kunst zal iu 't volgend jaar 
alhier gehouden worden van den eersten tot. cn met 
den tweeden Maandag iu de maand Jul i . Behalve 
ecu tentoonstelling van schilderijen van levende mees
ters uit Gelderland, zal er ook eene aan verbonden 
worden van in de provincie vervaardigde photogra
ph icen. 

Bhenen. Op een verzoek van de heeren Vas 
Visser en Visser om subsidie of rentegarantie voor 
een stoomtramweg Driebergen—Rhcnen—Arnhem 
heeft de Raad dezer gemeente besloten, gedurende 
5 jaren een rentcgnraritic te geven van ƒ 500 
'B jaars, in te gaan één jaar na aanvang der ex
ploitatie. 

Varia, ~~ 
Betrekkelijke kosten van drijfkracht. Dc 

hoogleeraar Kissinger, te Karlsruhe, mankt de vol
gende uitkomsten bekend . verkregen bij zijn onder
zoek van de verschillende motors ten aanzien van 
de betrekkelijke kosten eener paardekracht in het 
uur. Het onderzoek bepaalde zich voornamelijk tot 
kleine motors. Ziehier een overzicht: 
een stoomwerktuig van 100 p.kr. 7,6 

» » » 3 » s 44,3 
» caloriek werktuigvanLehmann 2 » B 26,5 
B motor van Hoek 2 • » 40.0 
* gas werktuig van Otto 2 » i 26,4 
» o » O t l o , Lang 2 I B 26,4 
B hydraulische motor van 

Schmidt, voorzien van water 
uit de Btadswaterwerken 2 i » 95,00 

arbeid van ecu paard in een 
tredmolen 2 I B 45,00 

handenarbeid 2 • » 200,00 
Otto's gas*motor en Lehmann's caloriek werktuig 

zijn de goedkoopste onder de kleine werktuigen, 
maar niettemin viermaal zoo duur als het stoom
werktuig vau 100 p.kr. 

ADVERTENTIÉN 
bestemd voor De Opmerker gelieve men, ter voor
koming van oponthoud, tc adresseeren aan de 

n edaotlo 
van genoemd Weekblad. 

T o t Y i - i j < l : i £ £ - : t v o m l i i4 - jg4- i i i i i * t * n 
worden adver ten t i én voor het eerstvolgend nom
mer aangenomen. 

Advertentiëp. 

Verkoop voor Afbraak. 
C O M M I S S A R I S S E N over de Finantiëele Aangele

genheden en Eigendommen der Hervormde Gemeente 
te Hoorn en Notabelen dier Gemeente zijn voorne
mens in bet openhaar, bij opbod en afslag, voor 
afbraak te verkoopen: 

De bestaande overblijfselen der ver
brande Oroote Kerk te Hoorn, 

aan de Hervormde Gomeente aldaar in eigendom toe-
behoorende, ten overstaan van de Notarissen H U L S T 
en B O L D I N G H , op den 27 October 1880 , ' sna
middags ten 1 ure, in het Parklokaal, waar de voor
waarden van verkoop ter lezing liggen. 

De aanwijzing zal geschieden door den Aichitect 
B L A N K E N , op Dinsdag 26 October, voormiddags 
ten 11 uur. Inlichtingen zijn te verkrijgen by ge
noemde Architect cn Notarissen. 

Bestekken zijn te bekomen tegen betaling van 50 
Cents bij de Boekhandelaars V E R M A N D E Z O N E N 
te Doorn. 

Verkrijgbaar gesteld bij L . V A N B A K K E N E S & Co., 
te Amsterdam: -

BOIJWKIINIHGE BUMUGEN, 
uitgegeven door de Maatschappij tot bevordering der 

Bouwkunst, onder redactie van 
C. M U I J S K E N , T. S A N D E R S en N . R E D E K E R 

B I S D O M , 26e Deel, l e Stuk. 
I N H O U D : Twee nieuwe conslrucliën voor eene 

waterdichte sluiting ran naar binnen draaiende 
ramen, met de onderdorpels der kozijnen, door 
E. J K I . S M A , tc Utrecht. — De kunstmatige Met-
selstcenen van de Kunst:andsteenfabriek. — De 
Gemeentewerken te Dordrecht, door J . A . VAN DER 
K I . O E S . (He ver sch waterleiding in de Polderstad, 
met 2 platen.) — Eene sierlijke kelk, door J . J . 
V T S V E , ingenieiir-architcct (met ééne plaat.) — 
Hans Vredeman de Vries en diens naamgenoo-
ten, naar liet Fransen van A . Si:uov, duur II. L . 
BoBttSHA. — De Gemeentewerken te Dordrecht, 
door 3. A. V A N DIB Kl.öEs. (De Iloobrug, met 2 
platen.) — iïe Tafel van Harre', ter toepassing 
van het draagvermogen van houten balken , door 
DANtëi. J . S A N C H E S . 

De prijs voor het publiek / 1.50. 
Amsterdam, Oct. 1880. 

FABRIEK DE HOLLANDSCHE IJSSEL 
D E J O I O H & 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 vorvn:mligen in den kortst mogelijken tijd allo soorten van Stoombaggermolens in hont- of 
ijzerconstruetie, volgens eigen »y«teeiu, geschikt voer elke diept, en opbreng* vun 150 tot 2000 M " per 
werkdag, en verder Stoomwerktuigen. Ketel» Dri j fwerken Locomobielen H e i m a c h i n e . , 
Steen- er. Te-e!vormmachine» IJzeren K a p - en Brugconatruetlën 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 DER GROEVEN 

V A V 

VAL IDE! TRAVERS, 
Reeft berigt dat door haar tot eenige A G E N T E N voor den 

verkoop van ASPHALT in broaden zijn aangesteld: 

F O L K E R S & Co. te Amsterdam, 
door wie ook tot het leggen van vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders voor geheel Neder
land aangenomen op gelijke verwaarden als aan dc Fabriek, üeltweg N " . 8, te Amsterdam. 

De Directeur W. P. WALSH. 

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 20 October 1880 , 'n namiddag. 1 uur, ten 
Gemeentehuize in het openbaar aanbesteden: 

Het doen van BORINGEN voor drink
water. 

Aanwijzing Donderdag 21 October u. s., voorm. 
10 uur, bureau Publieke Werken. 

De levering van S T E E N K O L E N en 
GRUIS. in 2 perceelen. 

Monsters liggen ter visie, bui eau als boven, 
llestekken tegen betaling ter Seeretaiie verkrijgbaar. 

FAN RIETSCHOTEN & B W J W E N S . 
Wijnstraat Rotterdam. 

R O B E Y & COMP'8 V E R T I C A L E STOOM
MACHINES met of zonder S T O O M K E T E L , 
steeds voorradig. 

Wij garandearen deze, als zijnde de beste in hunne 
soort, tegen concurreerende prijzen. 
Geïllustreerde prijscourant wordt op aanvraag 

toegezonden. 

Bekwamen Kooplieden 
recommandeer ik deu invoer vau mijne uitstekende 

Dit bijzonder aangename artikel vereischt voor den 
handel geene uitsluitende kennis van het vak. Een 
Instrument als Monster lever ik tegen engros-prijs. 
Prijscourant gratis. 

Weidenslaufer, 
Berlin, Dorotheenstr. 88, Pianofabriek. 

GAS-ZUIVERING 
door het gebruik van ijzer-oxydc, geleverd door de 
Gas Purification and Chemical C°. Limited London, 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en Oost-lndie 

W. Hoven en Zoon, liotterdam, 
bij wien bijzonderheden en prijsopgaven verkrijg
baar zijn, 

Mozaik Tegels voor Vloeren 
in K K I I 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 , enz., alsmede B E K I . E E D I N G 
van M U R E N , T E G E L S voor B L O E M B A K K E N cn 
P A N E E L W E R K enz. 

U i t s l u i t e n d A g e n t s c h a p v a n M a w & 0 ° . 
v o o r N e d e r l a n d en d e s z e l f s K o l o n i ë n 

Gr. J. OOR, 
Firma A N T . D E W I L D , 

Sclieepmakcrshaven A ' u . b'2 en Jujj'erslraat S". 50. 
B O T T E R D A M . 

Rationale "Wedstrijd 
T E H O D D K K T E 

L E E U W A R D E N , 

in den Zomer van 1881, 
uitgeschreven door de Vereeniging 

N I J V E R H E I D aldaar, 

t e r g e l e g e n h e i d v a n h a a r 2 5 - j a r i g b e s t a a n . 

Tot dezen w e d s t r i j d worden toegelaten; 
Meubelmakers, Beoefenaars van decoralieve nijver

heid, Bouwkundigen, Juweliers, Goud- en Zilver
smeden , Graveurs, Tapijtfiihiikanten, Metaalbewer
kers , Toren-uur werkfabrümnteri, Muziek-instrument-
makers, Smeden, Koperslagers, Blikslagers, Steen
houwers, Fabrikanten van gebakken steen en tegels, 
Fabrikanten van aardewerk, Olaaindustrieelen, Mo
lenmakers, Wagenmakers, Schilders, Lak werkers, 
Steendrukkers, Boekdrukkers, Boekbinders, Behang-
selpapieifabrikanten, Hennep- en Touwslagers, Za
delmakers, Klecdermnkoi-s, Heeren- cn Dameshoe-
denmakers, Passementwerkers, Schoen- en Laarzen
makers, Dekenfabrikanleii, Photografen , Tapisserie
ën Borduurwerksters, Kunslhtoemenmakers. Kappers, 
Borstelwerkers, Mandenwerkers, Sigarenfabrikanten. 

De Commissie bericht aan belangstellenden, dat 
door haar de Reglementen en Programma's voor 
den Wedstrijd ter verspreiding zijn verzonden aan 
tie Kamers van Koophandel en Fabrieken en aau de 
Afdeclingen der Maatschappij van Nijverheid. Zij 
noodigt allen, die geen exemplaar ontvangen heh
hen en dit wenschen le bezitten, ui t , bear van dit 
verlangen kennis te geven. 

Namens dc Commissie, 
Mr. .1. S. VAN H A R I N X M A TIIOK S L O O T E N , 

lste Seciet. 
.1. R E E R I N K Dz. , 2de Seciet. 

~H. & J. SUYVER. 
Fabriek vaa Stoomketels en Werktuigen, 

de HoUandtche Tuin, 
Groote Bickerstraat 20 en 22, en „ H e t Z e e p a a r d " , 

einde Groote B i c k e r s t r a a t , te Amsterdam. 
S T O O M K E T E L S van alle bekende typen 

eu reparatien aau beslaande K E T E L S worden in 
den kortst mogelijken tijd gelevenl en uitgevoerd. 

V K 1 Z A I E K . 

A R K E T V L O E R E N 
e n v e r g l a a . d e g e f i g u r e e r d e T e -

g e i l , v o o r M u r e n e n D e e o r a t l e . 
D E L I N T &(.'"., Haringvliet 7, liotterdam. 

^Vl«i-«»i«i«'«>i« Depot 
DKR 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 
V A N 

S A M k I X , TE F E B . FlllUHI.Ik. 
ZILVEREN MEDAILLE 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 P A R U S . 
Teekeningen en Prijscourant zijn te bevragen bij 

J. J . S A N D , Wynhnven '6 liotterdam, alwaar ook 
verkrijgbaar: Verschillende soorten van goedkoops 
T E G E L S en TROTTOIRSTEENEN (genre 
Sarregllelnines). 

LOUIS GOFFIN & C,E. 
AVENUE ROGIER 28. 

L U I K . Eigenaars en cx[>loitantei 
van K E I J E N G R O E V E N . 

van H A R D S T E E N , en 

B. ROLSBOER, te Arnhem. 
I S O H . Z i l v e r e n M e d a i l l e v o o r W a t e r -

p a » - l n » t r u i n e n t e n . 
1 M B . I l m . i s - . t r o n d e n r h e l d h u r v o o r W a 

t e r p a . - e n H o e k n i e e t - l n . t r u n i e n t e n . 
Voorts: E Q U E R R E S , B A K E N S , M E E T K E T T I N -

(IE.N, P A S S K I t P O O Z E N , enz. enz. 

Gedrukt bij G . W . van der Wiel & 0» . te Arnhem. 

Vijftiende Jaargang. N \ 43. Zaterdag 23 October 1880. 

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 en W E R K B A Z E N . 
Het Weekblad verschijnt des Zaterdags. 

Het abonyeineut lidmaat voor liet binnenland ƒ 1-6'» pet 3 maanden of 
wel bij voornitbotidiSg SM ijultleti prf jaar. Afzonderlijke BOBUtten bij voor-
uit bes telling 15 veilt. 

Alle stukken en adver tent i én te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentiën uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 
Advertentién van 1—6 regels ƒ 1 , — , daarboven 20 cent voor eiken regel 

[dunt*ruimte, rn 10 cent vour ten htwijsnominur. Adverteutién Voor liet bui
tenland H cent per regel. 

D E M A N C H E S T E R - L I V E R P O O L S P O O R W E G . 
Het is eenigszins vreemd, dat m een eeuw, waarin 

voor allerlei beuzelachtige zaken feestelijkheden wor
den gearrangeerd, een der meest belangrijke gebeur-
Ujiiisseii zoo te zeggen onopgemerkt is gebleven. Wij 
hebben op het oogne t f e i t /da t bet Woensdag den 
15 September j l . vijftig jaar geleden was, dat de 
Manchester-Liver|iool spoorweg voor het verkeer werd 
geopend, waarmede als bet ware de stoot werd ge
geven tot den aanleg van het groote spoorwegnet. 
dat thans dooi' de geheele wereld is verspreid. 

Wij zijn niet voornemens hier een overzicht te ge
ven van de vroegste spoorweggeschiedenis, of' de 
ontwikkeling van de locomotief, maar zullen OUSbe
palen tot de vermelding van eenige bijzonderheden , 
die alleen den Liverpool-Manchester spoorweg betref* 
fen. Reeds in 1822 voelden de kooplieden van L i 
verpool en Manchester ten hoogste het gemis vun een 
beleren verkeersweg tusschen de twee steden, en 
werd de aanleg van een spoorweg esproken, maar 
bet duurde tot 1835 , eer de toestemming daartoe 
van het Parlement werd verzocht. De kaart, die 
bij de debatten in het Parlement over deze zaak 
werd overgelegd, droeg liet opschrift: I Plan en door
snede van eeu geprojecleerden mi l - of tramweg, van 
Liverpool naar Manchester, in het graafschap Lan
caster." Deze kaart heeft geen datum, maar is ge-
teekend door de heeren George en John Itennie, en 
draagt de vermelding, dat de weg is opgemeten, onder 
toezicht van de heeren George eu John Reünie, door 
Charles Vignoles. De concessieaanvraag in 1825 
werd afgewezen, maar zij werd herhaald in de vol
gende zi t t ing, en niet beter resultaten. Inmiddels 
was in 1825 de Storktoii-Darlhigtonlijii geopend, en 
de goede uitslag van deze onderneming bad tonder 
twijfel een zeer gunsligeii invloed op de beslissing 
in zake den Liverpool-Manchester spoorweg. Het 
plan was aanvankelijk, om vaste machines met ka
bels te gebruiken tot het voorttrekken der wagens, 
zooals enkele jaren geleden werden aangewend op 
den London-Black wall spoorweg; maar men besloot 
eindelijk tot het gebruik van locomotieven. 

Iu Apri l 182!) werd een premie van 500 pond 
sterling uitgeloofd voor de beste machine, waaraan 
de volgende eischen werden gesteld: 

1. de machine moet haar eigen rook geheel ver
branden , daar deze voorwaarde is opgelegd door de 
akte, waarbij tot deu aanleg van dezen spoorweg 
vergunning werd verleend; 

2. de machine moet bij een eigen gewicht van 
b' tons instaat zijn, om dagelijks 20 tons gewicht 
(met inbegrip van tender en waterreservoir) meteen 
snelheid van 10 mijlen |x>r uur voort te bewegen, 
terwgl de stoomdrukking iu den ketel niet grooter 
mag zijn dan 50 [Kind per vierkanten Engclscheu 
duim; 

3. de ketel moet twee veiligheidskleppen hebben, 
waarvan de eene geheel buiten de controle van den 
machinist moet zijn . 

4. machine en kelel moeten op roeren rusten, 
op een onderstel van zes wielen, terwijl de hoogte 
lot aan den top van den schoorsteen niet boven de 
15 voet mag zijn; 

5. de machine, met water gevuld, moet niet 
meer dan 0 tons wegen; aan een machine van min
der gewicht zou de voorkeur worden gegeven, wan
neer zij een gecvenredigden last kon voorttrekken; 
wanneer zij slechts 4 ' / a ton weegt, kan hel onder
stel op 4 «rielen rusten. De Maalschappij mug den 
ketel, enz. onderwerpen aan een drukking van 150 
p.Hid per vierkanten Eng. duim; 

G. een kwikbuis moet aan de machine worden 
bevestigd, die de stoomdrukking aangeett tot hoven 
45 pond; 

7. de machine moet wonlen afgeleverd, geheel 
afgewerkt en gereed voor de beproeving, aan de 
Liver|HKil-tenniiius vau den spoorweg, niet later dan 
den I » " 1 October 1820; 

8. de prijs der machine mag niet meer dan 
550 [>ond sterling bedragen. 

De machines, die tot deelneming aan den wed
strijd werden ingezonden, waren de DRocket" van 
Robert Stephenson, de iSanspnreil" van Timothy 
Hack worth, de > Novelty" van Braithwaite en Erice-
sou, eu dc »Perseverance" van Harstal 1; de laatste 
machine werd echter ongeschikt voor de proefneming 
bevonden. 

De wedstrijd begon den 8 , t e n October 1829 , op 
een waterpas gedeelte der l i jn , ter lengte van 1'/, 
m i j l , le Rniuhill bij Liverpool, en had , zooals al
gemeen bekend i s , tot resultaat, dat de prijs werd 
toegekend aan de D Rocket", welke machine een last 
van 17 tons beurtelings voorttrok en duwde, en 
gedurende veertig i runs" een gemiddelde snelheid van 
13.8 mijl per uur In-reikte. 

De aanleg van den Liverppol-Manchester spoorweg 
had natuurlijk met veel tegenstand te kampen, maar 
ondanks het schouderophalen van geleerden en de 
machtige oppositie van concurrenten, volhardden de 
directeuren van dan spoorweg, en zagen eindelijk 
hun |HJgingen met den besten uitslag bekroond. Zij 
ontmoetten uu verwachte moeilijkheden, bijzonder bij 

den aanleg der lijn door ('hat-Moss. een moerassig 
district, waar duizenden geld te loor ging. Doch 
het genie van Stephenson cn anderen kwam ook 
dit te boven, en de dag van de opening brak ein
delijk aau. Met volgend verslag van deze gebeur
tenis nemen wij over uit het »Annual Register" van 
I8."{(l, als zeer belangrijk en van bijzondere ge
schiedkundige waarde bij den 5 0 * * verjaardag van 
het bestaan der lijn. 

Op Woensdag den 15 September, des morgens 
te 7 uren , zag men de bevolking van Liverpool bij 
massa's naar dc tunnel stroomen, om zich een 
goede plaats le verzekeren voor een gezicht op den 
optocht. De geheele weg, over een lengte van 7 
tot 8 mijlen buiten Liverpool, was aan beide lijden 
door een dichte menigte bezel, eu verscheidene staan
plaatsen, waar het publiek voor een halven kroon 
[•er hoofd wenl toegelaten, waren geheel vol. Acht 
locomotieven der Maatschappij wenien ongeveer te 
halftiegen naar den mond van de tunnel gebracht. 
De hertog van Wellington kwam omstreeks tien uren 
op het terrein en werd door de samengepakte me
nigte met geestdrift begroet. 

De stoet verliet Liverpool twintig minuten vóór 
elven, en wenl in beweging gebracht door acht lo
comotieven. Aanwezig waren de directeuren, uitge-
noodigden en aandeelhouders. Hij het uitrijden van 
de kleinere tunnel te Liverpool sloeg de machine 
iNorthumbrian' ' het zuidelijk of rechter spoor i n , 
(rekkende drie wagens, waarvan de eerste werd in
genomen door de niu/iek, de tweede door den her
tog van Wellington met gevolg, en de derde door 
de directeuren van den spoorweg. De zeven andere 
machines bewogen zich langs bet noordelijk spoor, 
liet totaal aantal ' personen in den stoet bedroeg 
772. De snelheid, waarmede wenl gereden, over
trof niet die van 15 of l f i mijlen in het uur. In 
den loop der reis vei snelde of vertraagde de North
umbrian van tijd tot tijd den spoed, om den hertog 
instaat te stellen, de belangrijkste onderdeden meer 
nauwkeurig ie zien. Hij aankomst van den stoet te 
Parkside hielden de rijtuigen s t i l , om gelegenheid tc 
geven tot bet innemen van water. Vóór het ver
trek van Liverpool werd het gezelschap dringend ver
zocht de rijtuigen niet te verlaten , en dezelfde waar
schuwing was herhaald in de gedrukte programma's, 
waarin de orde van den stoet was omschreven. 

Tot zoover geeft het verslag de lichtzijde van het 
inwijdingsfeest van den sjjuorweg te lezen. Onge
lukkig ging de plechtigheid echter vergezeld vaneen 
ongeval, waarmede ook de reeks van spoorwegon
gelukken werd geopend. De beer Huskisson, niet 
gedachtig aan de boven besproken waarschuwingen, 
Verbet zijn rijtuig te Parkside; een machine, de 
uRoeket", reed juist voorbij, en kwam in aanraking 
met zijn rechterbeen, waardoor bij zulke verwon
dingen bekwam, dat hij kort daarna overleed. Hij 
werd later te Liverpool niet openbare eerbe wij zingen 
begraven. 

In velband met den tegen woon 1 igen maatstaf voor 
het spoorwegverkeer zal liet niet onbelangrijk zijn, 
de statistiek te geven van dc cijfers, door den L i -
verpool-Manchester spoorweg in eene week bereikt. 
In de week na de opening der l i jn , van Vrijdag den 
17' l e " tot Zatenlag deu 2 5 M , n September, bedroeg 
bet aantal passagiers ( Ï I 0 4 , zijnde gemiddeld 7h3 
per dag; de ontvangsten bedroegen 2034 p i . 11 sh., 
of omstreeks 354 pond sterling per dag. Dit moge 
gering schijnen, wanneer men 't beschouwt in het 
licht van de tegenwoordige ontvangsten op denself-
den spoorweg, maar, in aanmerking nemende, dat 
er vóór de ojieiiing van den sjioorweg slechts een 
klein aantal omnibussen tusschen Manchester en L i 
verpool reilen, waarvan de reis ongeveer vier uren 
duurde, zijn de uitkomsten van het nieuwe verkeers
middel verbazend te noemen. 

Het zal noodcloos zijn, ons verder te veiilie[ien 
in de trapsgewijze ontwikkeling van het spoorweg
verkeer. In 't eerst stond het vooroordeel veel in 
deu weg van den vooruitgang, en de directeuren 
van elke nieuwe l i jn , die aan het verkeer werd 
overgegeven, moesten zorgdragen, dat slechts lang
zamerhand met het oude omnibus-systeem werd ge
broken. In het janr 183Ü reden in het district, 
waarin nu de Loudon en North-Western, de Great-
Northern en de Midland spoorwegen liggen, twintig 
tot dertig diligences dagelijks tot het vervoer van 
reizigers vau en naar Londen. Qoederen, die in 
dien tijd uit Manchester werden verzonden, werden 
in Londen niet eerder bezorgd dan op zijn vroegst 
na drie cn een hal ven tut vijf dagen. Een brief van 
Manchester of Livei|>ool was minstens achttien uren 
onderweg, en kostte dertien stuiver vracht. Aan 
deu anderen kant maak teu de herhaalde oponthou
den voor inneming van passagiers, de lastige controle 
op de kaartjes, de verwisseling van rijtuigen wegens 
het gemis van dOOtioOpsjnde treinen, eu dc uiteeu-
loopende belangen van naijverige maatschappijen, het 
reizen per spoorweg in het begin geenszins aange
naam. Inderdaad zi jn, bij vergelijking van ons te
genwoordig spoorwegsysteem met het Ln 1840 be
staande, de voordeelen, die wij nu genieten voor 

het vervoer, hetzij van brieven of van passagiers en 
goederen, grooter dan die, welke het primitieve 
spoorwegverkeer hoven het oude diligence-vervoer 
opleverde. Wij heblien daarom veel reden om dank* 
baar te zi jn, hoewel dit niet verontschuldigt voor 
de ''fele gehi-ekcn, die ook nog de tegenwoordige 
middelen van vervoer aankleven. 

(Engineering.) 

D E G R A P H I S C H E S T A T I S T I E K D E R O P E N B A R E 
W E R K E N . 

Een besluit der fransche Regeering van 12 Maart 
1878 beaft de Directie der Kaarten cn Plans bij 
bet Ministerie van Openbare Werken (Bureau der 
Graphisclie Statistiek) belast met de taak jaarlijks 
eeu verzameling [daten uit te geven, i d i e i n graphi-
schen voitn de statistieke bescheiden voorstellen, 
welke betrekking hebben, hetzij op de stroomen van 
het vervoer der reizigers en goederen op de gemeen-
schapswegen van allerlei aard en in de zeehavens, 
hetzij op den aanleg en de exploitatie van deze we
gen: iu één woord, op al de economische, technische 
of financiéele feiten, die tot de statistiek liehooren 
en de belangstelling der ambtenaren bij de Openbare 
Werken kunnen wekken." 

Onder de leiding van den heer E . Cheysson, in
genieur van den Waterstaat, hoofd van de Directie 
der Kaarten cn Plans, heeft deze diensttak on
langs een album van zestien kaarten in het licht 
gegeven, dat een eerste uitvoering van den in 1878 
bevolen maatregel is, Dit album, in bordpapieren 
band, is voor fr. 12.50 verkrijgbaar gesield bij de 
boekhandelaren Dunod en Chaix, te Parijs. De 
platen zijn verdeeld in twee reeksen; de eerste heeft 
betrekking op de feiten van een enketen dienst (zoo-
als de jaarlijksche toimevrachten) cn moeten, onder 
den naam planches de fondation, alle jaren op
nieuw worden uitgegeven, zoodat zij tot een verge
lijking der feiten van dezelfde soort sinds den aan
vang der uitgaaf van het album iiistaalstellen; de 
tweede drukt daarentegen dc resultante eener lange 

, reeks vao byeengegaarde feiten uit (zooals, bijvoorbeeld, 
de kosten van eersten aanleg der spoorwegen), en 
kan dus gereedelijk na een grooter tijdsverloop ver
nieuwd worden. 

De eerste reeks bevat tien platen, gewijd aan het 
dienstjaar 1878 ; de tweede telt er zes, die den 
toestand doen kennen gelijk bij was op het einde 
van dat zelfde jaar. Zoo men let op de dagteeke-
ningen der bescheiden waarnaar zij verwijzen, en 
rekening houdt van den ti jd, vereischt voor het in 
gereedheid brengen en de uitvoering, zal men moe
ten erkennen, dat de heer Chaix slechts door groote 
inspanning en door voor zekere feiten de oflicieelo 
openbaarmaking der bescheiden vooruit te loopen 
(dank zij de welwillende mededeeling van drukproeven 
of zelfs van handschriften) erin geslaagd is, reeds na 
achttien maanden de graphisclie voorstelling te geven. 

Wij kunnen hier niet in een uitvoerige beschrij
ving van dc platen treden en nog minder stilstaan 
bij a l de lessen, die eruit te trekken vallen. Maar 
wy achten het nuttig een denkbeeld van haren inhoud 
en van hare groepcering te geven. 

Een eerste groep bestaat uit drie cartogram-
men, die de lotmevi'achten op de spoorwegen, 
de bevaarbare waterwegen eu de Rijkskunstwegen 
voorstellen. De strepen van verschillende kleuren, 
langs deze wegen getrokken, hebben een breedte, 
evenredig aan de gemiddelde tonnevracht, herleid tot 
den gcheeleti afstand, eu beelden ze af op dezelfde 
schaal voor de drie kaarten. Zij vertegenwoordigen 
alzoo op sterksprekende wijze de stroomen van ver
keer, een soort van rivieren, die geen teerlingmeters 
water, maar tons koopmansgoed leien afvoeren, en 
zij stellen instaat, niet alleen de diensten te meten, 
door de onderscheidene bestaande wegen bewezen, 
maar ook vooraf te ooideelen over die der te openen 
wegen. 

Een tweede groep van drie platen heeft betrek
king op de bruto-ontvangsten en netto-winsten der 
spoorwegen. 

Een derde groep bevat vier platen, gewijd aan 
de kosten van eersten aanleg en aan de technische 
voorwaarden van den aanleg der ijzeren banen en 
bevaarbare waterwegen. Voor de spoorwegen let 
de plaat der kosten vun eersten aanleg op de staats
subsidies en de lasten der Maatschappijen. 

Een vieide reeks, van drie kaarten, stelt het ver
keer in Parijs gedurende 1878 voor, met behulp 
van de ontvangsten per kilometer, in dat jaar ten 
deel gevallen aau de omnibussen, tramways, omni
bus-booten enz., en eindelijk aan dc ceintuurbaan. Of
schoon van minder algemeene strekking dan de andere 
reeksen, ontleent deze een bijzonder belang aan het 
feit, dat in het jaar 1878 de wcieldtenLoonstelIing 
plaats greep. Men leert er de exceptioueele toene
ming vnu vervoer uit kennen. 

Zoo men de plaat van de bruto-ontvangsten der 
stations buit.-ii rekening laat, behooren die waarvan 
hierboven gejprokeo werd tot de kategorie der car-
togrammes d bandes figuratives. De andere pla
ten vallen binnen de kategorie der cartogrammes 

d foyers diagraphiques. l n deze soort van car-
togram teekent men op de verschillende punten, 
die men wil doen uitkomen, als op zooveel middel
punten of foyers diagraphiques, een reeks kleine 
diagrammen, waarvan het geheel de wet der ver
schijnselen doet kennen, die zich achtereenvolgens 
op de landstreek die men bestudeert hebben voorge
daan. Zoo vindt men er eene kaart , die betiekking 
heeft op de uitbreiding van het spoorwegnet in eiken 
der Buropeesebe Staten, van tien tot tien jaren, 
sinds 1830 , en die deze ontwikkeling afbeeldt door 
cirkels, welker middellijn evenredig is aan de aan
groeiing van het net. 

Ook de Vereen igde-Staten , Kanada en Britsch-
Indié zijn vertegenwoordigd. 

Turkije maakt een treurige vertooning. 
Over Nederlandsch-Iudië zullen wij uit schaamte 

zwijgen, 
Laat onze Regeering het voorbeeld der Fransche 

navolgen en ook cartogrammen in het licht geven , 
die met een oogopslag het publiek kunnen inlichten 
omtrent tie fabelachtige winst onzer moederlandschö 
Staatsspoorwegen en de reusachtige ontwikkeling van 
het spoorwegnet op-lava, Soematra, Suriname, enz. 

De graphisclie siatistiek vervangt met voordcel de 
lange tabellen cijfers, die zelfs de meeste leden der 
Staten •Oeneraal niet lezen, laat staan de groote 
menigte daarbuiten. Zij stelt instaat, niet alleen 
met een enkelen oogopslag de reeks der verschijnselen 
le omvatten, maar ook er de betrekkingen of ano
malieën van te doen uitkomen, de oorzaken ervan 
te vinden, de wetten ervan te bepalen. 

Men late de struisvogelpolitiek aan de redelooze 
dieren. 

G., 28 Sept., '80 R. v. E . 
(Naar La Nature) 

K O L E N S P O O R W E G E N OP S O E M A T R A . 
De heer De Waal heeft weder een deel van zijn 

werk Onze Indische Financiën in het licht ge
geven. Aan het slot spreekt hij over tie steenkolen 
in onze overseeache bezitting. Doop Soematra aan
wezige zijn nog niet ontgonnen. «Terwijl Neder-
landsch-Indie rijke steen kool bed dingen bezit, vooiziet 
in deze behoefte grootendeels het buitenland." Het 
kolenveld van Henkoelen wenl reeds vóór drie cn 
vijftig jaren (in 1827) • geroemd". Het werd eerst 
een cu dertig jaren later (in 1858) door een mijn
ingenieur • onderzocht". »Reeds alleen het terrein van 
»Boeket Soenaersou, sals men aanneemt, dat slechts 
P »vijf en twintig ten honderd van de daarin voor
ts-komende kolen kan gewonnen worden (zeker geen 
»»te gunstige voorstelling), vier cn veertig millioen 
• stons koten opleveren, even goede stoomkolcn als 
Dudic te Pengaron, De ontginning kon ondernomen 
»sworden , al moest men de kolen naar de tegen-
iswoordjge ankerplaats van Benkoelcn, de Poeloe-
esbaai, ter aftcbeping overbrengen."'' 

>Technisch personeel verrichtte, met opzettelijk 
ndaarvoor uit Kompa ontboden toestellen, boringen 
• iu ' t groot, die, evenals proeven aan boord en 
•scheikundige, het gunstig oordeel be vestigden." 

De schoonste ontdekking was bet kolenveld aan dc 
Oiubilien in de l'adangsche Bovenlanden. Zij had 
ptaats iu 1870 door den ingenieur De Gravis. «Bij 
t ' tzeer nauwkeurig ondersoek, dat in 1873 afliep, 
uberekenden deskundigen de ontginbarc hoeveelheid 
nop minstens tweehonderd millioen tons. Menig-
• vuldige proeven, scheikundige cn aan boord, ver-
v hieven de uitmuntende hoedanigheid boven allen 
«twijfel; vau sommige lagen overtrof zij die der beste 
«Engelsche kolen." 

In 1871 vroeg de hoofdingenieur van 't mijnwezen 
Van Diest concessie TOOT de ontginning. 

Van 1873—75 werden door den ingenieur Chiy-
sanaer, van rageeringawegé, zorgvuldige opnemingen 
gedaan. De uitkomsten werden door hem neergelegd 
in «drie hoogst merkwaardige boeken; zij wemelen 
«van voor 'tbestuur belangrijke feiten" (lees: ge
gevens), »die men elders niet of niet zoo bijeen 
aantreft." 

Noodig kapitaal: f 18,000,000; rollend materieel 
f 1,300.000; te zamen f 19,400,000. 

Jaarlijksche kosten voor bediening van den sjKKir
weg ƒ 7-42,020. 

Voor do geheele zaak meer baten dan lasten: 
in het eerste tijdperk / 1,035,000 ƒ 5 .2% 
• i> tweede i « 1,810,000 o 8 .0% 

Onze snuggere, Indophiele Regeering schreef iu het 
Koloniaal Verslag over het jaar 1878 : 

söngetunjfeld zijn dc uitkomsten der nadere on
derzoekingen' (aanleg van een stangenbaan) «van den 
heer Cluysenaer teer belangr'gk voor de oplossing 
der quaestie van deu spiorwegaaiileg op Soematra. 
Intusschon (!) is het vooralsnog niet mogelijk, do 
noodige middelen beschikbaar te stellen om aan de 
gedane voorstellen uitvoering te geven." 

Men waant eeu idioot te hooien. Zeer terecht 
antwoordt de beer De Waa l : 

• Dus, als de middelen voorbanden waren, zou 
tiK'n er uitvoering aan geven? Hieromirent enkele 
opmerkingen." Hij begint met hei axioma aan te 
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stippen, dat eeu onderneming, die met zekerheid 5 
en 8U/0 winst kan geven, gemakkelijk geld kan leenen, 
Maar daarna betwist hij dc juistheid dei- ramingen. 
Hij gelooft niet, dat men jaarlijks 100,000 tons kolen 
zal kunnen delven, maar ten hoogste 65,000. 

Het laat zich verwachten, dat onze wetgevers desa 
bedenking luide zullen toejuichen. Zij hebben dan 
weder een voorwendsel om geen geld voor Indie te 
wagen. Zulk een gedrag zou iu de hoogste mate 
onrechtvaardig zijn in lieden, die altijd deu mond vol 
hebben van dc leus: iNederlaiid en Indie zijn é én . " 
Hebben de moeder! aiidsche S laatsapoorwegen acht, ja 
zelfs vijl' [«reent opgebracht? Volgens den heer Van 
Kerkwijk (zie Ds Economist) slechts dén, Heeft de 
Rijkstelegraaf zooveel winst in de schatkist geworpen? 
Volgens den haar Van Kerkwijk (zie de jongste afle
vering van Ds Economist) geeft zij verlies. Is de 
waterweg van Rottenlam naar zee zulk een onmid
dellijk en recbtstieeksch voordeelige onderneming.' 
Of het Noordzce-kanaal? Eu zoo men zich niet 
schaamt het moederlandsche spoorwegnet aan te leg
gen , zonder een enkelen cent te leenen, louter van 
den dagelijksrl.cn dwangarbeid der Javanen, kan men 
dan voor Indie niet ccn twintig millioen gulden lee
nen, onder waarborg van hot moederland, nu zelfs 
het behoudende Dagblad die gezonde, zoolang be
streden leer omhelst? 

Maar men hangt liever de zaak aan een haakje. 
Eerst heeft men quasi afgewacht, of dc kolen ook 
te water konden worden afgevoerd. De gevaren, die 
de moedige Schouw Santvoort getrotseerd heeft, 
hebben ons geleerd, dat iu Middcn-Sneinatra het ge
zag van den Nederlandsehen Sotiverein nog straffeloos 
kan gehoond worden door een afgezet len Sultan. 
Daarna heelt men, zoo ik mij niet bedrieg, eeu 
buitenlandsch ingenieur gezonden , om te onderzoeken, 
of het terrein den aanleg vau een stangenbaan ge
doogde. Mijn (iod! kon een Maarschalk , bijgestaan 
door den chef van het mijnwezen . dit niet beslissen ? 

Onze Regeering geeft steeds hoog op van haar 
gevoel der «nationale waardigheid en voegzaamheid." 
Volgens dat gevoel moet tc Bucharest voortaan een 
minister ons vertegenwoordigen, inplaats van een 
zaakgelastigde of een consul; volgens dat gevoel moe
ten wij niet minder dan drie leerstoelen iu hel Saus 
kriet hebben. V o o r zulke noodeloOM uitgaven luidt 
het nooit: «hilussclien is het vooralsnog niet mo
gelijk de noodige middelen beschikbaar te stellen, om 
aan de gedane voorstellen uitvoering te geven." 

Onze Wetgevende Macht gevoelt noch liegtïjpi hol 
onderscheid tusschen uiterlijke en innerlijke waar
digheid. Het is opmerkelijk tc zien, dat mannen, 
die overladen worden met eerbewijzen, titels en In
trekkingen, zoo weinig beantwoorden aau de billijk-
ste eischen. Zij bevestigen hei woord van Gustave Flau
bert, een der grootste denkers en meest onafhanke
lijke en belangelooze karakters onzer eeuw : Leshon-
neur* déshonormt. Lc litre degrade. La fonc-
tion abrutit. Ecrivez ca sur lea murs. 

Onze nationale waardigheid loopt veel meer ge
vaar in Indie dan m Roemenie. Het is dikwijls 
beweerd eu nooit weersproken, dat tie Engel-
ichen ons vroeger gedreigd hebben zclveu l'ichi-
orOBS op den weg naar Singa|>ocr te zullen oprich-
en , zoo wij niet aan het werk togen. Laat ons 
en tweede vernedering van dien aard voorkomen 

.n de hand slaan aan de ontginning van de kolen
mijnen op Soematra, ook in Aljeli (zie de jongste 
aflevering van De Indische Gids). Maat wij 
willen, evenals parasieten, oogsten zonder te zaaien. 
Men herinnere zich daarbij steeds den wenk van 
Bastiat omtrent hetgeen men ziet en hetgeen men 
niet ziet. Dc spoorwegen verhoogen de weerbaar
heid ; zij wekken .sluimerende krachten. Zij zullen 
op Soematra bevolking lokken uit Java en China, 
wat voor het eerste eiland eeu behoefte i s , want 
het telt ternauwernood evenveel inwoners als Ne
derland , ofschoon het vijftienmaal zoo groot is. Van 
de loonen, door de Regeering helaald. vloeit een 
groot deel iu de schatkist terug. Michel Chevalier 
schatte dit op een derde. 

Ook schijnt tie verkoopprijs der kolen ( / 1 5 de 
ton) tc laag geraamd door den heer ('luvsenaer. 
Soms was hij in Indie meer dan het dubbele (•). 

Bovendien zou men misschien de mijl R|»oorweg 
goedkooper kunnen bouwen dan voor anderhalve 
ton gouds, zoo men de practijk wilde volgen van 
de ingenieurs der Vereenigde-Staten. 

En zie nu eens, hoe de kolenschat «nutteloos" blijft 
tengevolge van een ondoorgrondelijke staatkunde. Het 
bekken in liengkoelen moet niet van Hegeeringswego 
worden ontgonnen, maar dat van Oembilien u-el. 
» 0 m verscheidene redenen, financieelc (') cn poli
tieke, moeten èn de ontginning èn de aanleg en 
bediening van den spoorweg rechtstreeks van den 
Staat uitgaan." Maar zoo men te blind-schraapziek 
is om aan den arbeid te gaan. waarom dan niet 
de concessie gegund aan deu l u w Van Diest? Een 
oudgast had een grooten knorhond en tal van kleine 
honden. Na eiken middagdisch ontvingen de dieren 
hun aandeel in een gemeenachappclijken schotel. 
Maar de groote houd trachtte den kleinen te beletten 
iets te nemen, zelfs nadat hij zelf verzadigd was. 
• Z i e ! " , zeide hun meester tot ecu resident, «daar 
heb je 't beeld van de Indische Regeering; het beest 
vreet zijn bast vol, maar gunt een ander niets." 

Nemen wij voor 't oogenblik slechts de waarde 
der Oembilien-miju in beschouwing: 200,000,000 
tons ad slechts ƒ 1 5 is drieduizend millioen 
gulden bruto. En zulk een kupilaal laat men 
sinds tien jaren dood liggen, onnlat men voor de 
ontginning eeu leuning van negentien millioen gul
den zou moeten sluiten.' Zou een Eugetsch bestuur 
zich zoo onverantwoordelijk gedragen? 

De aanstaande beraadslagingen over de Indische 
begrooting zullen leeren, of het wuonl van ecu land
genoot waarheid bevat: «De oplossing van de kolo
niale quaestie bestaat hierin, dat wij te beroerd zijn 
om koloniën te hebben." 

G., 13 Oct. '80. R. v. E . 

i') lu 1873 is P io i s i ƒ87.68 5 s W u i , bl. 291). 
(SJ Dit rijmt londêrliag met de bewering, dnt er gi>rn 

middelen vourhiunlen zijn tot attracting, / j MC li ij ut duu took 
tjinaHcuet" voordeel te bduveu. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

— In de jaarlijksche bijeenkomst (te Reims) van 
de Association francuisc puur l'avance ment des 
sciences heeft de heer Bouquet de la Give een ont
werp van een kanaal tusschen de Gol f van Oseeogne 
en de Midilellandsche Zee medegedeeld, opgemaakt 
door den hoofdingenieur de Lépinny. De moeilijk
heden der vaart zouden daarin vermeden worden 
door Ie touage mécaniqae aa mogen de cül'tes 
places sur les rives, aujcquels les navires, eerdé» 
avec de» cordes, seraient reliés d taoant ct a 
Varrière. De schepen zouden alzoo het kanaal kun
nen doorvaren met een snelheid van tien knappen 
in het uur. 

Een punt, dooi' den heer de Lépinay en anderen 
ook aangeroerd, is het gebruik van de aanlafschui-
vingen door den schok eener waterader, om de klei-
bankeii van den col de Maurousse los te krijgen. 

Dit gebruik vuu den waterdruk leidt er ons toe 
te spreken over de werkwijze, duor den heer Ber
geron voorgesteld, om de zandbanken te verdrijven, 
die den ingang vau zekere havens verstoppen, in
zonderheid van Duinkerken. Na verschillende [mie-
ven heeft de heer Bergeron de voorkeur gegeven 
aan het gebruik van loodrechte waterstralen om'Tiet 
zand op te hellen en het in een slaat van deelbaar
heid te brengen, die het door den slroonidoet weg
voeren. Gelijk vele ingeniems, die de ziiting bij
woonden, deden opmerken: Ie procédé de dilution 
du sable daim lean est la base dc l'cmplni des 
pompes <i sable. 

De beer Diirand-Clayc sprak over het liesproeien 
van de vlakte vau Germevilliers met hel rioolwater 
uit Parijs. He animoniaknle voortbi-engseleii, hij hun 
doortocht in de poriën van den grond geoxydeerd, 
dank zij deu arbeid van zekere dierlj.*s, veranderen 
iu salpeterzuur eu bevinden zich iu het gezuiverde 
water in den toestand van salpetersure kalk. Het 
mikroskoop toont in dit water viermaal minder bac
teriën dan in flat der Vanue, die tot drenkiiig van 
Parijs dient. 

Volgen-, den bouwmeester Gosset is een der voor
naamste oorzaken van ongezondheid der woningen 
te zoeken in het gebruik van poreust» hoiiwslotfen , 
die het vocht cn de dampen opslorpen; men kan 
daaraan te gomocl komen door bestrijking of bijzon
dere Itekleediiigoii. De afzondering van de keukens 
en van de latrines is een weiischelijke voorzorg, in
zonderheid bij kazernes en kazematten. 

B I N N E N L A N D . 

'S-Gravenhage. Door den Gouverneur-Generaal 
vau Nederlandsch Oost-Indié zijn de volgende beschik
kingen genomen: 

henoom/: tot udspirant-ingenieur van deu Water
staat A . J. Crommelin, daartoe ter beschikking 
gesteld; 

betast: met de waarneming der betrekking van 
adspirant-ingeiiieur van deu Wafei-stant .1. Nuhout 
van der Veen ; 

geplaatst; te Tjiaiidjoer, de lijdelijk ter lieschikking 
van den directeur van Openbare Werken gestelde 
ambtenaar op nou-activiteit P. W. Ila.uk van der 
Goes; 

bepaald: dat de ingenieur 2e klasse E. R. Sclte-
riiis zal optreden abt eerstaanwesend ingenieur der 
burgerlijke openbare werken in de residentie Ban-
joomaas. 

Amaterdam. Donderdag 11. is in hei lokaal 
»de Eensgezindheid'' op het Spui de algemeene ver
gadering gehouden van leden der Kweekschool voor 
machinisten. Aan het door den directeur Visser, 
oud-luitenant ter zee en ood-leeraar aan bet Konink
lijk Instituut voor de Marine te Nieuwediep, opge
maakt verslag, ontleenen wij de volgende bijzon
derheden : 

Bij het begin van den cursus 1871)—SO telde de 
Kweekschool 82 leerlingen , waarvan i l l iu «le 2e 
klasse ea 20 iu de le klasse van afdeeling B ; 20 
in de 2e eu 23 in de l e klasse van afdeeling A . 

Bij het einde van den cursus voldeden l i leer
lingen der Ie klasse en 33 der 2e klasse aan het 
examen, zoodat laatstgenoemden de school verlaten 
hebben. Door de zorg van het bestuur wenien de 
meesten hunner geplaatst. 

Dc Minister vau Bi tuien landsche Zaken heeft zich, 
op advies van den inspecteur van het Middelbaar 
Onderwijs Dr. Steijii P a r v é , bereid verklaard op de 
begrooting voor 1881 een subsidie van ƒ 5000 voor 
de Kweekschool te brengen. 

l n het aigetoopen jaar hebben de uitgaven de 
inkomsten overtroffen, zoodat dc rekening sluit met 
een naileelig saldo v a n / 2 2 2 4 . Ofschoon het leden-
tel niet onaanzienlijk in deu laatsten tijd is aangegroeid, 
is een vermeerderde belangstelling toch hoognoodig. 
Hel schoolgeld toch moet zoo laag kunnen worden 
gesteld, dat dc school iu wei kelijkheid voor iedereen 
toegankelijk wordt, terwijl bet noodig zal «ijn, dnt 
over eenigen tijd over een eigen gebouw kinine be
schikt worden. .Iet vei-slag meldt nog verscheidene 
personen en autoriteiten aan wie de inrichting, be
halve den geldelijken steun, nog hulp eu medewer
king (e danken heeft. 

Rotterdam, lu 't door het Dagelijksch Be
stuur bij den Raad ingediend ontwerp-tarief voorde 
levering van gas door de gemeentelijke gasfabriek 
oji Fijenoord wordt bepaald, dat het gas wordt ge* 
leven! tegen deu prijs vau 10 cent |iei' kub. meter, 
welke prijs door (len Gemeenteraad naar omstandig
heden zal kunnen worden gewijzigd. De huur van 
den meter zal wonlen berekend |ier maand vooreen 
drie-lichts 2 0 . voor een vijf-lichts 2 5 , vooreen 
tien-lichts 30 cent, enz. 

Gouda. Door den Gemeenteraad wonlen in zijne 
zitting van 15 dezer de voorwaarden vastgesteld I 
voor eene concessie van eene waterleiding uit de Lek , 
eu van eene uil den U s e l , tot grondslag waarvan ( 

was genomen de voor eenigen tijd aan de heeren 
De Vries Robbé en Kaplijn verleende, doch door 
hen niet aanvaarde, concessie. 

— Wij vestigen de aandacht np de schuolmeulw-
Jon, onlangs tentoongesteld te Brussel. Ouder die 

van Duimnan en Cassasd worden bijzonder vermeld 
deur tgpe.s de chamtirettes nieublées pnur pensi-
onnats, waarvan de invoering de bezwaren der ge-
mcensehappolijke slaapkamer zou wegnemen. No. 27 
der Illustration nationale roemt de school meubelen, 
ingezonden door deu heer ,). Happ-l , bestuurder van 
het ggmnase normal te Antwerpen, als des miea.c 
eonstruits, inzonderheid «run de COS pupitres, avec 
sa planehette fixe plae.ée de facoii que l'élève ne 

puissc courfaer la pohrine, avec sa disposition spé
ciale pour le placement, des pieds iiiaiulcnus en de-
hors, avec son siege construit de telle sorte ipie Ie 
cor|»s est iiiaiuteiiu dans la verticale". Ook de school 
meubelen van den heer Jozef Kanos getuigen van 
zorg voor de gezondheid. De heer Vau llavermaet 
wordt eveneens geprezen. De firma Semal-Lacroix, 
uit Nivellcs, zond ook slaapkamertjes voor kostscho
len, waarvan de bouw geheel uit metaal bestaat; 
elk kamertje bevat een kast, een bed, een stoel, 
een waschtafel eu een btxldeUfeltje, alles le samen 
voor honderd zestig francs. Hetzelfde huis stelde 
ook metalen schoolbanken tentoon, bevorderlijk aan 
de reinheid en de gezondheid. 

De heer Sluys, bestuurder van dc • model-school" 
te Brussel, zond eeu pantograaf, een vernuftig toe
stel qui remplace l'èqucrrc d arpe.nteur, le gra-
phometre, /« planehette et le niveau d'eau. 

van Aanlifsieilinaen. 
Maandag, IA flut. 

MriH.trl, l i l . le 10 uren. door liet ministerie van wa
terstaat en/... aan het gelmiiw van het prov, bestUUT! het 
Vijfjarig mulei-hond van de veeidaniunii. vaartuigen en a] 
hetgeen verder behoort tot de Rijksveivii np de Maas in 
Limburg, iu 2 peiv. Raming: iieiv. I ƒ230 per jaar; 
perc 2 78100 per jaar. 

lie kruisberg iluj Doetinchem), te 10 ureu. door de 
comm. van admin, over de strafgevangenis van jeugdige 
mannelijke veroordeelden: de levering der beiioodigd-
beden voor hel lerhoud der gevangenen ged. '81. 

-lh.ee. te 11'/| uren, door bet ministerie van water
staat en/., aau hel gebouw van liet pmv. bestuur: de 
levering vau steenkolen ged. '81 ten Indioeve van deu 
dienst: lu, van den stoom watermolen binnen den beiieden-

naal. in 2 iteiv., ao. van 
al. aan den stiMiiiiwateruiuleii van den 

weth. vau Iduurde-
ilflireken en weder 

het Zederikki 
AlkeMle l l d. 

(irmiw, te 12 uren. door burg. 
radooi, up hei gemeentehuis: li 
slichten vat l i waaggebouw, iu bet gel 'te te Grouw. 
met luciditeit voor brandspuiten, af/ lerlijke bergplaats 
en provoost. Iul. bij den geuit-entearcliileci, te Gi-niiw. 

hprldeern te \2 uren. door bet gemeentebest •; lo. 
het leveren der be ligde steenkolen, cokes en kachel
blokjes ten dienste der scholen en bel raadhui-; go. bel 
schoonhouden der gen iile-s.hiMllok.deu. in g peiv. 

Beteoh, te 1 uur. in bet O. II. weeshuis: bet onder
houd der geitouwen eu af/onderlijk van Ige verfwerken. 
Inl. hij deu architect A. Breuilisseii Troost. 

"seek, le "'/- uren, door regenten over de cellulaire 
gevangenis: de levering der U'lioodigdheden voor bel on
derhoud der gevangenen ged. '81. 

Klundert, door den renlmeesler der domeingoederen 
van / . K. II. Drills 1-Vederik der Nederlamlen. Ie zijnen 
kantore: de levering van gOO M ' gewasscben riviergriiit. 
te leveren vóór 1 -lan, S l . 

IHnodag, » « e t . 
atnTSWlesSi te 10 uren. door bet bestuur der water

keering vau liet cal. waterschap Stavenisse, iu het ge
meentehuis: het verdedigen van d lersesecben oever 
door steeiibestorting aan de waterkeering van het wa
terschap. 

Steveneer, le 10 uren. in liet kofliebuis van A. Dtiiiin: 
het verbouw van bel woon- en winkelhuis voor W. F. 
Illocmiuk. aan den Drink aldaar. Aanw. 23 (lel., te 10 
ureu. Iul. bij den architect ti. te Itiele Wz. 

Barhulea, te 11 ureu. door be[ gemeoiilehesluur: de 
levering van gOO stère grint eu 20 stère keislag. voor liet 
onderhoud vau den Devontcr-Gi-oenlooscl kunstweg. 
vooi-^zooveel liet gedeelte l>etreft, dat op Ikirkulooscll 

R i n . i i n i i i c i ' i " . ) . le 11 uren, door den burgemeester 
vau Üantuinadeel: het afbreken eu wedcropbouwen eener 
vaste brug. »de Scheclepijp" genaamd, nabij Veen wouden. 
Inl. bij deu aivlul.vt .1. W. Dnijll. Ie Driesuiu. 

Hengele* . le Ig uren, dour het gemeentebestuur, bij 
Wed. Vergeer: bet houwen van een shoolgchnuw in ti 
lokalen, met onderwijzei>woiiiiig, op eeu terrein aan den 
Oblen/aalscheii straatweg. Aanw. le 0 ureu. 

Maannirl, te 12 uren. door het gemeente bestuur : het 
iM.iivven eener school, bergplaats enz. 

I warden . Ie 1 uur, door hel ministerie vau wa
terstaat, aau bet gebouw vau het pmv. bestuur: lo. bet 
éénjarig onderhoud vau de havenwerken te Staveren. 
Kuuiiiig ƒ1050; go. het vierjarig onderbond der verspreide 
Kijkszijlcn eu bruggen iu Friesland, in 2 iierc. (laming 
ƒ050 en ƒ«16 per jaar. 

Arnhem, te | uur, door den burgemeester: lo. het 
doen vau Uiringen voor drinkwater: go. de levering van 
steenkolen en gruis in - [ien-eelen. 

Merkel, le 2 ureu. door hurg. en weth.: het atbreken 
en opruimen eener nndervvij/eisvvouiiig met geileelte 
school, en het daarvoor iu de plaats iMiiiwen mier nieuwe 
onderwijzers woning mei bergplaats en het vernieuwen 
vau het gedeelte school. 

! treedt . te , ureii. in dr' cellulaire gevangenis: de 
levering der benoodigd lieden voor het onderhoud der 
gevangenen ged. '81. 

«.M-Msilitj: 27 »,-t. 
Berbkeut, te 12 uren, door bel bestuur van het wa

terschap Westerkogge, in De Kidder St.-Joris: hel egali-
seeren van de Kerklamleu nabij het stooingemaal. 

Wlnarheten, te ti men. door de comm. van admin. 
over ile gevangenissen : de levering dor hcnondigdhedeti 
voor het lerhoud der gevangenen ged. '81. 

Vranlngrn. door de comm. van admin. over de ge
vangenissen: de levering der h.-uondigdheden voorliet 
onderhoud dor gevangenen ged. '81. 

Uanderdag, ÏS Ort. 
Ilawrleni, le %*L uren. door bet ministerio van wa

terstaat eu/.. aan bet geitouw vau het prov. bestuur: lo. 
het driejarig onderhoud der duinen op bet eiland Vlieland, j 
Raming ƒ5800 |ier jaar: A i . het verlieter Ier vordedi- j 
güigsweiken op bel niNinli-isirand vau Vlieland. I ta
ming ƒ 10,000. 

MuMsbanimi-l, te 2 uren. door het [rnlderbestuur van 
Hsasbommel, ten huize van P, de Qroot Sr.: hot leveren 
der heiioodigdc steenkolen voor de machine aldaar, voor I 
bet dieiisteiar '80/'81. 

VrUdHR. iit « e t . 
'•-Hanrli, te 10'/-, uren. door het iiiiiiislerie van wa

terstaat enz., aun liet gebouw van hel prov. bestuur: 
het onderhoud van de Kijks-havoii- en rivierwerkeu te 
Willemstad ged. '81. Aanw. 25 Oct. lïamingƒ 2510. 

Ilertveld, te 12 uren. door het g eeiiteliestuur van 
Aialit-Vollenhove, in het schoolgebouw: het bouwen van 
eene school met onderwijzers wormig. Aanw, te 10'ureu. 

Xwalle, te 12 uren, door hel ministerie van waterst. 
enz., aan het gein ui vv vau het prov. besiuiir: hot ilrit*-
jaiig otiderl 1 van 's Itijks werken eu hel verrichten 
van onderscheidene werken op het eiland Schokland. 
Aanw. 25 tiet. (taming {24A\£$ per jaar. 

Uein , te I J uren, door den directeur der artfllsrle-
sta|«-l- eu coiisliucliemaga/uiH-ii: de levering van: [K'IV. 
1. II.0M M-l of HO str. M. eik-.i platen: tuuv. 2 2550 
k l i . rn.-ssiiigdr.ud iu veis, l„||. n.le dikte: IN-IV. .1. 2842 
Kl i . iw gegoten pvHfko|H-r iu blokken; |»-iv. 4, 2S67 
KO. Ikinka-tin. 

/MlrrdaR, JM II. i 
Katlerdam, Ie 11 men. <Ur dijkgr.uf en I a-b-u 

vau den iNildor l'iiiis-Alex.iudcr, "in liet Algemeen V-r-
U.ptokaal: lo. h.-t v.-rli.N.g I. verzwaren van eeuige 

gedeelten ringdijk vau den polder: go. het verdiepen van 
.1 waterleidingen m den |Nilder : 3u. het uitbaggeren van 
2 gedeelten t<H:ht in den iKilder, de haven aau het boven-
stooiiigemiial eu vai u gedeelte riugsloot, Iul. hij deu 
hoofdopzichter, te Kralingen. Aanw. g7 Oct.. te tl uren. 

•wOllOi le I uur. door lilirg. en weth.: het leveren 
eu stellen vau eeu ij/eren bek lol afsluiling vau het ter
rein dei- gasfabriek. 

HaandaR. 1 |tav. 
Lelden, le 12 iir. 'li. door buig. eu weth.: bet ver

richten van onderscheidene werkzaamheden ui het geitouw-
der tiiss (||,.„s,bi«d op .Ie Oiide-Vest. Aanw. gS I M , 

SniMlerdani. te L", uren. door de Hull. U/eren-
siMMivvegiiiaatsihappij. in Hel Vosje: lo. bel vergrooten va n 
de liM'iiuiolievoulo.tils |e llilvers R uiting ƒ 1 2 . 5 0 0 ; 
go. het veriiieuweii eu hei-stellen v.iu haaiialsluitiiigeii 
van gecreosoteerd vurenhout, langs den si vveg Amster
dam-Ivoltcrdain. Kaming /'1Ö00: 3o. hot makeu van 
eene goederenloods i-u het verplaatsen en vei-grooti'il van 
eene verhoogde los- ,-u ladiligplaats eu hijkoiiieiide werken 
op bet stat ioiisem placement Ie Leiden. Kam mg / 25,500. 

tlmel.io. le 0 uron. door regenten over het huis vau 
arrest: de levering der bcnoodigdhedoii voor bet onderhoud 
der gevangenen ged. '81. 

iHiiNdaR, a ne*. 
trnliem, lo I uur. ten kantore .Ier gasfabriek: do 

levering van 0.0.10.000 KO. Duitsche gaskolen. 
WenittdaR, S \ m 

*N-HaRr. te 11 uren. door hel ministerie van waterst. 
enz.: lo. de heistellingen en vernieuwingen aau de Itijks-
werken op hel Zwartewater, t hot onderhoud daarvan 
en di< afbakening vau het vaarwater ged. '81. Aanw. 30 
Oct. Kaming f :t.100: 2o. het verrichten vuu baggerwerk 
iu het Zwolse bed iep. Aanw. SO Oct. Itamiug i O.MI,.-T M 

Z I J I M - ai i i m-iMi. deer kol besnaar vau bet m i . mv-
toi-scfiaji Hniinisse, in dr- Herberg: bet leveren uii storten 
van 1200 scl (tsttHis gewone Dooniiksirhe-, la>ssi - ^ | l t . . 
of hazaltsteeu. eu :(00 scheepstons afval van sourtgelijke 
steen. 

M-HaRe, te 12 urou. door het ministerie van wateist. 
enz.: hel verrichten van grondwerken en hel maken van 
bruggen eu verdere werken voor hel ged.-elte Zaaudam— 
Oudendijk van den spiM.rweg Zaanstreek -Klik hui zou. Iul. 
bij den eerstaanw. ingenieur te Hoorn. Aanw. 2ti en 21 
Oct.. te 10 uren. Kaïiiing ƒ 5L2.O00. 

H e i n , Ie 12 uren. door den directeur dei artillerie-
stapel- eu cousiriictieiuugazijiion: de levering vau kar
doessaai. Iiuskl llitkleeden , *boksr.f|ien. s, •hraiikreepen. 
gn«'t kleine kuiioiisti-nppcu. bo Idlouvven lol hrand-
haken. ophaaltouvveii vnor hraudbliis.hmidd.-len. ten be
hoeve vau d lienst iu Xederlands.h-ln.lie over 'H2. 

Kallerdam. te 1 •. door burg. en weth.: het 
houwen van een ril iidvi-c-skicht huis met stalgelxiuwen, 
op een nabi| deu Hoogen lloezoin gelegen teneni. Aanw. 
20 Oct.. te 11 uren. 

l'lreekt. Ie 2 umi. door de iiiaatshappij tot exjil. vau 
SUetsspoorwegen, aan het centraalbureeu: bet afkeken 
vau hel nog bestaande gedeelte en het wederopbouwen 
van l u i hallegebouw l .- H.Mghaleu. Inl. bij den sectie-
ingenieur te Groningen. Aanw. 27 Oct. 

HiirllnR'-ii, .1 • Inl dijkshestuur der Vijl'-di'eleii-Zoe-
i|ijken-Kiiitendi|k-: de levering vau ."(00 Stuksgre dijk-
palen van 7) «LM. lengte. 

llonritrdaR, 4 **•*. 
v o.-i , i ii..ui. te 11 uren, aan het dircetiegchnuw der 

i.iarine: de levering van: lo. gnnen balkdeb-.,. go. vuren 
idem. .'{.). .leunen idem. aldaar; bij dedireclie der marine 
te Willemsoord MUI: 4a eiken balken. 5o. karkkiek. 

«n iHl r rdan i , te 11 uren, aau 's Itijks werf: de levering 
aau h e l departement van marine vau lo. '.itu IMI KO. 
N'.H.nlsc hen hennep. 3... ;«M1 tons Moskovisclie teer. 

Haar lem, te j i , uren. dooi' het uiiuisterie san water
staat enz., aan het gebouw vau het prov. bestuur: het 
driejarig lerhoud der Itijkszeewerken op Wielingen. 
Aanw. 80 ÜCt Kaming ƒ7600 per jaar. 

VrljdaR, a "lev. 
'•-HeM-li, le l l | l ' t uren. door het ministerie van water-

staat enz., aan het gebouw van het pmv. bestuur: het 
driejarig ouderhoud der werken van de Zuid-Willemsvaart 
voor het gedeelte iu Noord-Brabant. Aauw. :«) Oct. en 
3 Nov. Kaming ƒ40,000 |ier jaar. 

I rnhfiti, Ie 12 ureu, ilmir tiet ministerie v.u. water-
Staat enz., aan h.-t geitouw van het prov. bestuur: het 
vervangen van de Itrugg.-ler en Kaijeis vlotbruggen door 
ijzeren draaibruggen over het A|«diloornsi-he Kanaal. 
Aanw. 28 eu .10 Oct. Kaming J 11.025. 

lii.isii.,- , ti He». 
'a-Hage, to l l uren. door hel ministerie van marine : 

het bouwen en leveren van 2 loodsknttei-s. met beschie
ting lastgcstcl. van lit M. Inl. ll en 8 Nov. hij den 
IM>iiwkuuilige bij d heust van het loodswezen, te 

VVarnsdaR , IO IVav. 
a-Hage, le 12 uren. door bet ministerie vau waterst. 

euz., ten dienste dei- Suiatssj MI»-wegen: hel maken eu 
leveren van 200 ijzeren lanta;ini|«len, 200 armen eu 400 
koih-ren lantaarns. Jul. „p 1,,-t bureau der s)«oorwegcn te 
's-llage. Kaming ƒ 10.500. 

ÜendrrdaR. II He*. 
Haai l.-iu , te gl,' t uren. dóór hel miuisierie van water

staat euz,. aau het ge lKinw van het jimv. bestuur: l o . 
het driejarig onderhoud van de l'rttcuier zeewering. Ka-
iniiig ƒ 12.0110 per jaar; 2o. idem vau de Heldeiscl». zee
wering. Kaming ƒ 11400 por jaar. Aanw. II Nov. 

' VrljdaR, 12 He*. 
Vrenlneen, te [g men. door het ministerie van wa

terstaat enz., aau het gebouw van het pmv. bost.: het 
driejarig onderhond der waterkeeringen om en hij het 
gehucht Ter-Apel ou van die bij de Hoiuttiige. iu 2 |NTC. 
eu iu massa. Aauw. 4 Nov. Raming: («ere l J :il>0 per 
jaar. perc 2 f\dw per jaar. 

Maandag. IA 3ev. 
Haaalrlrht. te 10 uren. door het miuisierie vau wa-

toisliLit en/., aau het gebouw vau het pntv. best.: het 
vijfjarig onderhoud lo. der Zuid-Willemsvaart, voor het 
gedeelte in Limburg van den bovonmond van de Maas bij 
•le hoofdslot te Maastricht tot de Ddgis.be grens te 
S ei-maas en van het Vnedingskanual. Kaming ƒ U800 
]»-r jaar; 2o. idem. V.NH- h.-t ge.le.-lte iu Limburg vau de 
grens van Helgie nabij Looien tot de grens van Noord-
Brabant. Rtuiing /" 1.1.000 per jaar. Aauw. van beide 
0 eu 11 Nov. 

lOnsdiiR , 10) Nev. 
i » " r n , te Ig men, door bet ministerie vau waterst. 

en/., aan hel getioiivv van bet pmv. In-stuur: hol vierjarig 
onderhoud der Kijks-gmole wogen iu Drente, alsmede van 
do Hoofd-, Heiier- en Oosten mierse lie vaarten. Aauw. 0 
Nov. Kaming ƒ 10.425 per jaar. 

Weenadag, S3 NaT. 
'•-•lage, te 11 ureu. door het ministerie van wateist. 

enz.: lo. het verrichten van werken lot verbetering van 
de Hoven-Maas onder de g. ute Itoosol. tusschen de 
kilometeiraaien 88 en 00. Aanw. 13 Nov. Kaming ƒ 41)00; 
go. bet voltooien der verhooging en ver/waring van den 
handijk langs den linki-i-ivver der Nicuwv-Merwode. van 
de grensscheiding tiisscheii de gemeente Werkendam met 
Made c a, tot aau den verbindingsdam tusschen de 
Di-cucplaat en de Anna-Jacominaplaat. Aanw. 12 en IS 
Nov. learning ƒ00100. 

'a-Hagr, le Ig uron, door het uiiuisterie van water
staat enz., ten dienste dor Staatss|ioorwegeti: de levering 
vau stalen spoorstaven met ijzeren eindverbindingen en 
van baakbouten, in 2 perc, Inl. op het bureau der spoor
wegen te 's-Hage. 

VrljdaR. 11» Nav. 
Middelburg, te 10 uien. door het miuisierie van wa

terstaat enz., aan het geitouw van hot pmv. b i K t u u r : het 
bestraten met (Juenastkeieii vau de losplaats m de bin
nenhaven te Weineldinge. Aanw. 13 eu 15 Nov. Ita-
ming f 1537. 

•--Itii-ili. I.' 10'/, uren. door het ministerie van water
staat enz., aau het geitouw vau het prov. bestuur: het 
beplanten vau den zijtak vau den Kyks-gn«iten vveg le 
kl. no. 7. over Kuidhoven eu Valkenswaurd naar de lk-1-
gi-.*b.- grens ui de milling van Luik. Aanw. 15 Nov. 
Raming f MO. 

ZalrrdMR, JO V..» 
lltrerhl. te 2 iiivu. .|1H>r het iiiiiiisiene van Wuleistaat 

enz., aau liet geitouw van het prov. In-stuur: het dri<^ 
jaiig onderhoud van- eu b e l verrichten vau «vuige ver-

uwitigeil a.in de Kijks-hul|Mbiits|iii- t.'Vreeswijk, ged. 
'81- '8.1. Aauw. 10 Nov. aiming ƒ 6730. 

D E O P M E R K E R — Zaterdag 23 October 1880. 

Maandag, B l ISO». 
V l l a g e , te l l 1 , ' , uren, door het ministerie van water-

Staal enz-, aan het gobouw van hot pmv. bestuur: hel 
driejarig onderhoud van do Lingewerkeii Ie Asperen. 
Aauw. 17 Nov. Raining ƒ 470(1 per jaar. 

W e e s M a g . aa Kev. 
'N-llage, te 11 ureu. door het ministerie van waterst. 

en/.: lo, het voltooien der steeiibedekkiiig op den mxiivle-
Iijken dam eu hel hestorten dor heide dauimeu langs hel 
heteldiep, Kaming /'10.00O: 2o. het onderhouden van de 
Kijksrivierwoiken laiigs h.-t Keteldi.-p on daarmee in ver
hand slaande heistellingen, enz. Raming ƒ9000. Aanw. 
van beide 19 Nov. 

Vr i jdag , 1 * Nav. 
Kwelle, te 12 ureu. door hel ministerie vau waterst. 

en/., aau het gebouw van het prov. bestuur: het ver
richten vau eenige heistellingen aan de vleugels en noor
delijke schutknlk-heschneihig van de kleine schutsluis te 
Kuterveer. Aanw. 22 Nov., te 12 uren. l i lining /'7450. 

Maandag. SO Vev. 
Maaiitrlckl, Ie 10 ureu. door hel ministerie vau wa

terstaat enz., aan liet geitouw van het pmv. bestuur: het 
vijfjarig oiiderl 1 van do Kijks.gr.Mite wegen iu Lim
burg, iu 8 perc. Aanw. 23 en 25 Nov. Hauling: pore. I 
/'4020. lien-. 2 /'%00. |«erc. 3 /":t000. |-uv.4 ƒ7280. peri". 
5 ƒ :800 . [ten-.'O ƒ11.540. pen*. 7 /"SotW. \tvrc. 8/16»U. 

Waenadag. I Dec 
•-Hage, te 11 uren. door het ministerie van waterst 

enz.: OS levering van bsilastst vour ds Itijksrtvierwer-
ken up de Hoven-MiiiLS in 2 perc. 

Maandag. « SWO. 
MaaHlrlrlit, le 10 ureu. door bet tuitiistorie van wa

terstaat en/., aau het gebouw van het pmv. Iiestunr: hoi 
vipjarig oinlerhoiid van de Noordeivaart met bi'l zijkanaal 
nam- do Maas. in Liiuhurg. Aanw. -HI Nov. en 2 Dec. 
K.iming ƒ4100 [ter jaar. 

• n later te bepalen datum. 
Bellen. OBOr hurg. en wotli.: hot («niweii van: lo. eon 

schoolgebouw ill de b 'tschap 11ijken; 2o. een idem in 
de hliurtschap Wijster; 3o. eene onderwij/ciswoiiiug te 
mister. 

Atloop van Aanbesletliiiicrii. 
a-Baicb, 0 Oct.: het verbreedt- verdicjM'ti der wa

terleidingen in de polders Van-der-Eigen eu Empel-eii-
Meervvijk: lo. in den [wider Van-der-Kigen: le pero. L. 
den Otter, /'5I40: 2*- pera. J. van den Dungen. te st.-
Michiolsgestol, J mi: -> |N-IV. I., deu Otter, ƒ 11155; 2o. 
in den polder van Empel; 4.- perc .(. van lath. teEmpel, 
ƒ 3930. 

AmMrrdam. 11 Oct.: het houwen van een vergader
zaal en schoollokalen c a., iu de Dlantage-Middell.ian. al
daar, onder beheer van den arohit.vt I. <tosschalk: ingek. 
II bilj.. als: 
Oei ll'. Van I {elk 11 111. 
.1. Koster, 
(1. Woud. 
('. .1. Maks .1/.. 
.1. .1. Itoekbolts, 
l>. N . Wolir eu Zn., 
I'uuill eu Schiiuleii, 
L. v. .1. Zaag. 
Timmer en Eiirstner, 
A. 1'aans, 
If. van Huren. 

Veendam, 12 Oct.: het maken van eon steenen wal-
beschoeiiiig bij do Munteiidammor draaibrug: ingekomen 
4 lulj., als: 
II. G . Straling en K.H.Holthi 

Idem en dakpinnen, dezelfde, firm. 
20.000 KO. knnlteor en 20,000 KO. Zweedscho leer, J. 

Vr-x'ge. Alhlasserdain. ƒ2708. 
Divers ijzer, W. Kernel en Co., Amsterdam, ƒ6272.41. 
Idem. L J. Kntboveii en Co., 's-Hago, ƒ222775. 
Idem. W. Barnet en a... /' 4ivi.no. 
Idem. E. S. de Jonge. Kotterdam. /"3071.52. 
Hang- ou sluitwerk. D. S. M. Kalker, ƒ 1499.00. 
300 KG. giotinclaal. L. -I. Knthoven en Co., /'204. 
Draadnagels. T. J. Seholte. Amsterdam. /'5080. 
Idem on siiijkeis. D. S. M Kalker. / 7830. 
I^MMI. L . J. Knthoven en Co., ƒ4752.25. 
Koper, W. van Houten en Zu., Rotterdam, ƒ 18.12.11. 
IJzer- en ko[tergaas. D. S. M. Kalker. J 1077.511. 
Zink. Wed. O. Dnnreinaiis en Zn„ Rottenlam. /'54Mi;.72. 
31.-125 KO. ziukvvil. II. Vettewinkel en ZIM.U. Auistei-

d.iui. f 5831 25. 
15.1)00 KO. gem. I.Ktdwit, Wed. Mondorlf, Block en Brest, 

Schoonhoven, /'374-t. 
14.000 KO. zinkgrijs. W. van Houten eu Zu.. ƒ2700.60 
20,000 vloertegels, hardste li , H. .1. Kosnian. Kotter

dam, I 31.MU. 
20.000 idem, dezelfde, f2\Si\2. 
15.000 idem. W. Hoven en Zu.. 's-Hago, ƒ 15.975. 
50 zittingtegels en 1000 vloertegels (wit manner), A. 

I'. Schotel Gz.. Dordrecht, ƒ3.100. 
Diverse hardstoeneii neuten eu blokken. A. D. van So

le ts Nijmegen, ƒ9713.44. 
15.000 KO. ronde m e n ü r W. Itauteiihach, Arnhem. 

ƒ 21102.50, 
15.000 KO. uletii. de/el|.le. ƒ3192. 
13.075 KO. idem, dezelfde, ƒ2728.16. 
Kouten iKikkisten, F. L. Ip.fimui, Auisterdaui, ƒ.70.84. 
Idem, dezelfde, ƒ271.32 
Idem. A. .1. J. Bracht, idem, ƒ540.22. 
Idem. F. L. Hofman, ƒ1016.88. 
Klikken ohelmssei,. Wed. J. T. Nuiiiaii. idem. /5'Jfi.67=. 
Idem, dezelfde, ƒ.138.575. 
Idem, dezeir.le. ƒ787.35. 
Idem. dezelfde, ƒ1201.22 1. 
12.000 patjols eu 12tHl pik hou willen, 0. S. M. Kalker. 

ƒ 7107. 
6000 schoppen, Van den Berg en Co., AmstenL, J 5220. 
t'lrrekt, 18 Oct.: het leveren van eikenhouten dwar 

Slaalss|ioor wegen. 

le Amsterdam. ƒ 66,900 
• idem •> 54.777 
• idem , 54.5IHI 
A Idem ,» 53.040 
» idem 1 53.KIIO 
ii idem i 53.770 
B idem » 51.307 
• Leenwarden, i 51.000 

\ni-lerdaiii. - 48.100 
» idem 1 48.000 
« idem 45.007 

II Schenkel. 
G . J . I' 
11. Vroom 
gegund. 

Wildervank, 13 Oct.: bet I wen van 

N.-I'ekela. 
Ziiiilbn lek, 
Muntendam 
Veen da ui. 

ƒ 1101 
I04fi 

i B01 
955 

•rn boereiihe-
81; huizing en schuur op hot afgebrande [lerc.eel i 

gekomen 0 hilj.. als: 
G. I»rius ƒ6425. 
C. Holthuis, 5222. 
L. Piumuiel, i 4740. 
II. I'ruiiimel. • 4645.36 
F. k..mining:., » 4294.49 
J. I'vanger. I 424». 
gegund, 

Menw. i l . i i . . 13 Oct.: het graven van de riugsloot te 
Muntendam in het 8e onderdeel vau het waterschap: 
ingek. 5 bilj., als: 
K. de Jong. te Groningen, f 1925 
li . II. Harkema, i idem • 1875 
I, A. Tuinier, » lloiueluui. •> 1875 
0. F. Ha/eihof. - Oude Pekehi » 1075 
1. .1. Hi.ins. n Wagen burgen. » 1048 

XHniegen, l-'t Oct: hel bouwen van OBU J»akluns VOOT 
de tinna I'. II. Noonluijn en Co., onder beheer van den 
architect A. D. van Seters: ingck 4 hilj.. al": 
Klaauboer en Co., te Nijmegen. 
W. A. If. Kok, » Arnh 
O. Li.-Hing, » idem 
D. F. Oaastra, * Leeuwarden, 
gegund. 

'ft-Beirk, 14 Oct.: het gelijkmaken van e 
weiland, gen. de Oudedijk, gelegen iu het Krist 
A . no, g.1: iugek. 4 lulj'. als: 
.1. M. Oru liters te Orthcii, 
I*. II. de fiskker, i EmpsL 
J. van Lith, » idem 
I'. van Wamel, » Orthen. 
gegund. 

Middelburg, 15 Oct.: hel ophoogen van een gedeelte 
van den Oosthavendijk te Hansweert en het leggen van 
eene steenglooüng tegen een ged.tdte van den zeedijk van 
len Kriiiniiigsrhen |mlder: ingekomen 6 bilj., ah 

ƒ 24.077 
• 21.000 
« 21.179 
i DU t l 

ƒ 1360 
I 1189 
i 1005 
» 958 

1'. .1. van Kei nor tel. 
I». .1. Visser J z „ 
C. de Wilde Az., 
D. Boller C/„ 
-I. kr..:.nevelil. 
It. den Ester van den Krink, 

le Hontenisso, 
llansweert. 
Kattendijke. 
KiUau.l-Kutli. 
Hansweert. 
Krabbendijke, 

ƒ 8800 
I 2832 
i 2795 
,» 27 5 H 
I 2725 

2<»K5 
iirenlngen, 15 Oct.: het Imuwen vau 4 hehiii/iiigeu 

onder beheer van de architecten Hnokzcma: ingekomen 
8 hilj.. als: 
K. W. Wietzema, te Groningen, ƒ 9175 
.1. Tie-nun, * idem » 8782 
K. Kekkes. i idem » 8657 
It. Schuur, i idem » 8:130 
A. J. Keiininga, » Iledum, i 8250 
J. de Vries, » ttmniiigen, » 7774 
f. Naiita, » Niekerk, » 7500 
J. W. Hakker, » Groningen, » 6950 
gegund. 

Prlnff-nkage, lfi Oct.: het bouwen vau 2 huizen aan 
Brede naar IViiisenhage, voor den 

ingekomen 4 bilj.. als: 
ƒ 8615 

A. Sprangers, » 8349 
A. vau Dirven, • B247 
A. F. van Dongen, » 8149 

Helft 16 Oct.: de levering van sttH>nkolen benoodigd 
T den stedelijke» dienst; minste inschr. waren

den straatweg 
aannemer M. Verhoeven; 

A. v. d. Akker, 

Eng. kolen: A. ZeUekenS, te Delft, a ƒ0.95 [ter H L . 
"elden. it' 

per H L . 
Kuhrkoleii: Gebr. G. en A. v, d. Velden, idem. a ƒ0.57 

\m«irrdam, 18 Oct.: minste inschr. voor de leveringen 
aan het departement van Koloniën waren de volgenden: 

1900 tons Eng. smeedkolen, D. S. M. Kalker. Amster
dam, ƒ 6707-

Geldkisten, ijzeren, Grvsser en Vistor, idem, ƒ 1769. 
Idem, T. 0. Govers. Helder, ƒ 2781. 
Snoeren voor hiMtrnhla/eis en tmin|tetters, J. van der 

Laat, Amstenlam, ƒ 5357.23. 
500 hoorns eu 60 tminjietten, C. Rep en Zoon. idem, 

ƒ 2625.20. 
Verfwaren. Matt hes en Konneester. idem, ƒ 2147.60. 
Idem, Hoogeweg on Van Zameren, idem. ƒ 34-14.60. 
Idem. dezelfde», ƒ592. 
Idem. II. F. Korthals en Ct)., idem, /" 1817.90. 
18,300 KG. gemalen krijt, dezelfden, ƒ.105.90. 
20.430 l idem dezelfden, ƒ 588.60. 
64,620 l idem dezelfden, ƒ 1227-78-
200 rol asphaltvilt, 11. Letsch. idem. ƒ 1021.75. 
2086 rol ongeleerd ketelvilt, G. Hriegfeh, idem. ƒ886.55. 
Diverse glasruiten, L. Masion, Uoidrecht, ƒ2460. 

8 blaasbalgen, R. S. Stokvis en Zn- Hntterdain, ƒ851.40. 
4700 M. singel, J. Vulling*, Heeze. ƒ 548. 
12,000 KG. afval van garen, Boruscheuer en Koomans, 

Aiiisteniaiu, ƒ6840. 
28U vniiwst'oelljes, M. C. do Waal. A|Nddooru, ƒ 58B. 
Li ii. Van Zeeland eu Co. Stratum, ƒ2816.40. 
Verf molens en slijpstoeiien, G. II. J. v. d. Meulen. Am

sterdam, ƒ 15.12. 
200 HL. vuurvaste cement. II. A. Kani|M-is. idem. ƒ512. 
Glazenmakers-diamanten. R. S. Stokvis en Zu.. /'310.<J8. 
Aam luidden. Hoogland eu Massee. Dordrecht ƒ1018.15. 
lUnkschnievpn, 1). S. M. Kalker. ƒ924.40. 
Dommekrachten. It. S. Stokvis en Zn., ƒ4653. 
150 idem van 6 tons Van den Herg en VAI., ƒ5008.50. 
150 idem vau 10 tons D. S. M. Kalker, ƒ 6000. 
1517 kin-voeten. Wed. L. Mass. Zu.. 0..«>s. ƒ202.1.60. 
Vijlen. G. Watso Zn., Kotterdam, ƒ 1573.70. 
l6 siiij-ijzeis, Meijjes eu Howeler, Aiiistertlaiu. ƒ555.20. 
350 gegoten-ijzeren hui/en. L. J. Kiithiiven en Co., 

ƒ 12.96rt.f,0. 
Iloiitsi-limeven, Van don Herg en ( V ƒ1920.25. 
70 hoosvat n 1000 pagaaiers, O. F'. W. Ileingreen, 

Bergambacht, ƒ1585. 
840 sloeprieiuen. II. J. Schil te. IJselstot», ƒ.154:1.50. 
Kwasten eu Imrstelwerk, A. W. F. v. tl. Winkel, 

•s-Kosch, ƒ 3489.39. 
Dniiustokkeii. It. S. Stokvis eu Zn., ƒ 487.30. 
Gras- en k tinnessen, i l . F. Diepen'broek, Auisterdaui, 

ƒ B8B8. 
Divers gcivedschap. Meijjes en Howeler. ƒ 1344.*». 
Heiblokken eu rammels.-hij ven. G. Klep vau Velthoveii. 

Tilburg, ƒ2587. 
4mate'rdam, 18 Oct.: het maken vau houten schoeiin-

gen en hel ophoogen e» bestraten vau eeu gedeelte va 
de Kosterstraat te Nieuwer-Amstel, ouder heluH-r van den 
architect IJ. Kijvoets Gz.: ingekomen 6 bilj., als: 
J. Kuis te ScholIinkwiiude, ƒ 5620 
J. Dekkers en Co., Sloten, 3131 
A. Helsen. » Amstenlam, » 2975 
11. van der Weerden, >> idem » 2910 
I'. S. Kerneisen, • idem i 28411 
M. W. Schreuder, « Schagen. >• 2g00 
gegund. 

diggers en van eiken wisselhout, ten Itohoove vau de 

C. Mol. te Kreda, 
J . II. t; mot luns, tc 

llenek auip. 
It. L HuijvoeK tc 

Oi itmarsiun. 
.1. Nabnijs. ti'Omi'ii-

.1. .1.' v. d. Kerdoii. 
ie Bokstel. 

J . II. v. Hoogerwiiu. 
idem. 

J . A. v. .1. Leiden. 
idom. 

B. A. Clercx, idem. 
L. A. Spielings, id., 
D. Ma.itons, te | 

Brugge. 
Hennen en Fassbe»-

der.te A ntwenien, 
M. J . van dei Mee. 

te Haren, 
H. Jansen, te Didam. gl.000 

le 

f 2=1,070 /22,700y23,060 

JJ.sou 

3.55 p. s. 

3.80 p.s. 

23.250 

2e 3.-

/2I.97872l.278J;R729 

7386 

23.21 Hl 

23.250 

21.000, 21,000 
I 

8L0OH 2I.IM1II 

6e 7e 
««•re. perc 

-- /3.55 ƒ1.55 ƒ3.55 ƒ1.55 

liOW) 
6340 

9e I 10e 
|H'IV. [-I-li . 

j'25.029 

He 
perc 

12e * 13e 
pere. pero, 

3.5U 

/'3.55 /ï.55 ̂ 1.65 

3-511 

J 571111 

16e 
perc 

l'trerhl, 18 Oct.: het leveren van metalen dwarslig
gers met verbind ingsileelen ten behoeve van den spoor
weg Luik—Limburg, iu 2 perceelen: 

le peiv. 2*' perc. 
Les petit-li Is de Francois de 

Won.lel et C... te llavango. ƒ 14.074.50 ƒ 2485. 
K. S. Stokvis eu Zn., te 

Koltenlam. — 2802.80 
Grondt haler Ki sen werk Actien-

GeselLschaft, te Hogen. — 1514.21 
(voor de kleuiboutein 

Bergen-ep-7.aani, 18 Oct.: hel houwen van 4 wonin-
I). Dietvoist, onder beheer van deu architect C. 

enk: iliuekoinoii 7 bilj., als: 
te Halsteren 

» Bergen-o|i-Zi 
n idem 
» idem 
l idem 

f 5337 
I 5071 
- 49Ü6 
l 4774 
i 4760 
- 4880 
» 4440 

au Oetik: ii 
au Lammer 

C. Siiijkerbuik. 
D. Srhedelaar. 
C. Kastiaans-ii. 
o. Belderboseh, 
J . Hornatra, » idem 
II. i • idem 
gegund. 

Breda, 18 Oct.: lo. het bouwen van ecu magazijn met 
bureau, ten behoeve van de gemeente werken en woonhuis 
achter de gasfabriek : ingekomeu II biljetten als: 
A. Verhagen en Zonen, te Brode, ƒ 11.400. 
J . A. Mol. » idem 
l i . vau dei Sande. * idem 
Th. Kessels • idem 
A. van dei- Heide. • idem 
I'. N. van Hiel, i idem 
Th. Erkclens, » idem 
A. van den Akker. idem 
Wed. J . Dielemans » idem 
C. Maas * >dem 
A. C. Bom, » idem 
gegund. 

2u. het makeu van twee gedeelten ij/eren hek hij den 
grooten toren; ingek. 3 bilj.. als: 
.1. Molenschot, ts Breda, 
T. c. bank, » idem 
MeikeHiacb. Marbais en Co., » idem 
gegund. 

Budrl , 18 Oct.: de bouw van een 
miuste inschr. was J. Clement, teGeldrop, voor ƒ11.831.17. 
Kaming ƒ14.145. 

i s . en . 11) Oct.: het éénjarig onderhoud van hel ver-
bindingskanual van de Drent sche met de Friesche wateren; 
ingek. 3 bilj.. als: 
Hun» Winters, te Assen, ƒ 2689 
K. Huns,. I, , idem * 2016 
F. Altersoii, i Steenwijk, » 2583 

Leeuwarden, 10 Oct.: het verbouwen van het koninkl. 
paleis, aldaar; ingek. 16 bilj.. als: 
T. Hilarius, te Leeuwarden, ƒ 43.034 
I». s. Weetra, i Arum, » 41400 
II. Keijzer. « laruwardoii, * 40,490 

10,440. 
10,175. 
9,880. 

i 9.884. 
• 0,604.80 

0,500. 
i 9.473. 
i 9.320. 
i 9,245. 

ƒ212 . 
201.88 

• 169.50 

ieuwo school: 

Smits i i i U. T. 
Niouwenhuis 

J. Vonk, 
K. Tichelaar, 
T. O. Bekhuis en 

D. Daiitstr.1. 
II. Jansen ei) W. Alten.i. 
t, Schiere, 

Tenson. 

i Berlikutu, 
Leeiiwanlen, 

idem 

idem 
idem 

• Koltevalle, 
Leenwarden, 

* idem 
, Ureterp, 
> Leeuwarden, 
i Franeker, 
i Leeuwarden, 

idem 

i 39.980 
i 311,900 
i 39,800 

• 39,333 
i 38.8110 
I 38.8A4 
. 88,647 
. 38.000 
i 38.1138 
. 37.777 
i 37,120 
. 36,934 
< 35.553 

I'. Boen 
J. K. Kalt. 
.1. Kottci IM, 
s. A . Bergens), 
J, G. Brouwer, 
J. Kiiding, 

llrlli , 19 Oct.: minste inschr. voor de leveringen aan 
de artillerie-stapel- en constructit-magazijnen waren: 

perc. 1. 34.000 KG. messingploat. <hk 0.0023 M., K. 
Jiipsien, Amsterdam, a ƒ77.00 |«ei 100 KG.; 

peiv. 2. 6,000 KG. messingplaat dik 0.0013 M-, dezelfde, 
a ƒ77.00 per 100 KG.; 

iierc. 3, gtMt.tMHKI KG. grove steenkolen. Khm-ische, A. 
Zellekens Delft, a ƒ8.09 eu fM.2M |ier 1000 KG.; 

pare. 4. 200,000 KG. grove steenkolen, Bhoersohe, de
zelfde. 1 ƒ8.99 per 1000 KG.; perc 5*, 200,000 K l i . tijue steenkolen, Khoersche |ma-
cliinekolenl. dezelfde, binnen a ƒ 6.05 en buiten a ƒ6.35 
per 1000 KG.; 

pero. 6, 200,000 KG. lijiie steenkolen, Rhoersche (since 

binnen a ƒ6.05 en builen 

n'otcokc, Kngelsche. 

kolen), dezelfde, 
1000 KG.. 

perc. 7. 100.000 KG 
J 28 per 1000 KG. 

Heljlhuljien. 19 Oct.: lo. hot Itouweii van 
lokaal, on. Ier wij ze is won ing 
bilj., als: 
J . Ehnpers, 
H. C. Janssen. 
T. Isnaeon. 
II. van I litstaijoii. 
J. Muesen. 
O. Christus, 
A. v. Nissohroij. J. v. d. Velden 

en J de Bruin, 
I* A. Grubbon, 
G. Uechers, 
gegund. 

de levering van schoolmen helen 

5080 

50 p. H>. 

5600 

64*9 

6960 

6960 

ƒ6.35 per 

lezelfde. S 

raadhuis; ing •komen 9 

te Sittard, ƒ 21,443 
1 Maasoraoht) s 20.176 
- Seven in 11. " 20.130 
» Heijtliuijsen. .. 1'J,8U0 
1 Roggel. 1 l'J.KSO 
» Helden, 1 IU.345 

0 idem 1 18.149 
l Blerick, 1 18.000 
l Sittard, 1 16.1199 

biljetten, ah 
,1. Liui|M'rs 
H. va» Otstaijeii. 
J. Muesen, 
G . Beakers, 
J. Giele», 
T. Janssen. 
G. Christus, 
gegund. 

's HegS. 20 Oct.: 
in de Amer, aun di 

te Sittard. 
.. Heijthuijse 

Koggel. 
.1 Sut.o.!. 
• K.-ssel, 

Seven um, 
» Helde». 

ingekomen 7 

ƒ' 1693 
11, 1 1690 

1 1680 
1573 

• I b(4 
» 1381 
I 1290 

ln. het verrichten van baggerwerk 
menden van het Oude-Maaeje en de 

Donge; iugek. 2 bilj-, als: 
II. J. Dekker», te Ikiardwük, ƒ 1174 

n idem * 1115 A. dS Kort. 
lO, het vei-richtei 

Vernieuwingen aan 
everiaat nm de Rijk: 
Waalwijk, met het 
nevens voor het zoovi' 

c vereischte herstellingen en 
en van deu Buinlwijksi'heu 
1 de i>osleluko 1.11 ik ei-- van 
onderhoud dier werken, bs-

noodig leggen iu '81 der zoiuor-
sluiting iu goiKH-milen overlaat; ingekomen 3 hilj., als 
J. Veltiuun, te Di uilen. f 2928 
A. de Kort, l Baardwijk, » 2882 
II. .1. Dekkers, » idem » 2826 

3o. het maken 011 voltooien der aurdebuan, het leveren 
en verwerken van ballast, het leggen vau spoorstaven, 
wissels en kruisingen en eenige verdere werken tot vol
tooiing van de zijlijn vun den Suuitsspoorweg uaar het 
Entrepot te Arasterdam; iugok. 10 bilj.. als: 
c. Bos Az., te Dordrecht, 
B. A. Wiegerink. • Groenloo, 
M. A. J. Taverne. > 's-Hage. 
ü . L. N . van der Drift. » Schipluiden eu 

K. Haasnoot, » Katwuk-aau-Zii'. 
P. Vlasmatl, » Bodegraven, 
G- 1). van Doorn, 1 Amsterdam, 
A. vun Kekera. » Nlauwpoort, 
w . Goedkoop Dz., » amaterdam, 
A. Helsen, » idem 
A. S. Schaafsma, l Harlingen. 

l i ran lngen , 20 Oct.: het bouweu eener lieerenlN'hui-
zing, op een terrein gelegen aan het GrootschiH'pvaart-
kanaul buiten de voonnulige lleerejnioit te Groningen, 
onder lieheor van de architecten Hoi 'k/euia; ingekomen 
12 bilj., als: 
tl . Meulink, te Groningen, 
A. Benninga, » Beiluiu, 
II. Kiid. • Gnuiingeii, 
G. Iluiziiigh, • Uwgkerk, 
Swarte en Nusuiann, » Groningen, 
H. Schuur, » idem 
G. A. de Kuiter, • idem 
J. de Vries, » idem 
V.. Beriuvnbosoh, * idem 
J- J . Toesman, • idem 
E. W. Wii'tzema, • idem 
K. Fekkes, » idem 
gegund. 

Vrlei , 2(1 Oct: eenige verltouvvingeu aan het gemeeie 
tehuis; ingek. 6 biljetten, als 

f 86,980 
• 25.K00 
" 23,887 

1 23,750 
I J3.IHIO 
I 22.00(1 
I 22.S78 
I 22.747 
• 21.345 
I 19.967 

/' 13,333 
- 12,627 
1 12,540 
I 12.391 
I 12,300 
I 15,200 
I 11.989 
I 11,666 
» 11,572 
I 11,397 
» 11,358 
1 10,987 

Smeenge, 
J. Lammers, 
II. St.i'nstra, 
D. Kienker, 
11 Ifije.na, 
D. Nijziiigh, 
gegund aau II. Hajen 
Itumiiig 

te Tinaaitoo, 
11 Assen, 
• Zuidlaren, 
it Vries, 
• Ni'i'g. 
» Assen, 

- Norg. 

f 992. 
I 847.66 
1 767. 
I 764.49 
•> 695. 
» 682.50 

I 700. 

H E T S T A D H U I S T E ' s - O R A V E N H A G E . 

Sedert geruimon tijd is de nood/ukelijkhcid ge
bleken van eene restauratie van de oude voor- en 
zijgevels van het Stadhuis met den toren. Daar 
het hier geldt een merkwaardig monument uit het 
tijdvak der Nederlandsche Renaissance, waarvan hot 
hei-stel in het ooi-spj-onkelijk karakter uit het oog
punt van kunst geèischt wonl t , hebben Burgemees
ter cn Wethouders, zoowel als de Commissie van 
Bijstand voor de plaatselijke werken en eigendom
men, het noodig geacht daaromtrent, behalve het 
gevoelen van den aivhitect-direcieur, ook dat van 
den heer P. J . II. Cuypers, architect <ler Rijks-
muscumgebouwen , in te winnen. 

Naar aanleiding dor rapporten van die heeren 
hebben Burgemeester sn Wethouders gemeend, dat 
thans niet langer met eene restauratie mag gedraald 
wonlen, doch zij wenschen zich daarbij strikt te bc-
parken tot het uitwendige. Zij stellen mitsdien den 
Gemeenteraad voor: te bealulton tot eene uitwendige 
restauratie van den toren, den zij- en den voorge
vel , uit te voeren in drie jaren, en voor het jaar 
1881 een krediet te verleenen van f 12,000 voor 
de werken aan den toren. 

Aan de rapporten betranunde de restauratie dei-
oude gevels on van den toi-ei* van het Stadhuis, dooi
de deskundigen uitgebracht, woidt het volgende 
ontleend: 

I. Rupjiort van den heer B. Reinders, architect-
direrteur der gemeentewerken. 

Uit een historisch oogpunt, zegt de heer Rein
ders , verdient het aanbeveling den bijbouw ten 
zuiden van den toren af le breken , het wapen bo
ven den hoofdingang door een lichtraam te vervan
gen, den luifel weder aan te brengen ende lichtramen 
met in lood gezette ruiten te voorzien. 

Het noodzakelijke van beide eerste punten is 
gemakkelijk uit den vorm van het geheel aan te 
toonen; de derde stelling grondt zich op het feit, 
dat bij de meeste raadhuizen uit dien tijd of zelfs 
van vroegere dagteekening luitels worden aangetrof
fen, die dienen moesten, om Burgemeester, Sche
penen en verdere ambtenaren tegen ruw weder te 
beveiligen bij het doen der verschillende afkondigin
gen ; dat ilc stoep daarvoor gediend heeft, bewijzen 
de treden, die tegen dc balustrade zijn aangebouwd. 

Hot laatste punt, het Ito/et ten der lichtramen 
met gekleunle of blanke in lood gevatte ruiten, is 
te bekend, dan dat het eenige nadere toelichting 
behoeft. 

Met het oog op het voortdurend blijven bestaan 
en een doelmatige restauratie van het gebouw, alzoo 
uit een technisch oogpunt, zal de top zoowel van 
den voor- als zijgevel geheel afgebroken en weder 
in deuzclfdeu vorm opgetrokken dienen te worden 
tot en met (Ie dekken der kroonlijst; het metselwerk 
der eeiste verdieping zal ter diepte van een steen 
uitgehakt en met Rijusteeti en Bentheimer of Bre-
mersteen weder opgemetseld dienen tc worden, 
terwijl de natuurlijke steen der benedenverdieping 
van de verllaag ontdaan en in den 001-spronkelijken 
vorm teruggebracht zal moeten worden. 

Bovendien vorderen alle gemodelleerde cordonban
den vernieuwing, hoewel men trachten zal al het 
georneinenteerd zandsteen werk te behouden. 

De deur van den hoofdingang en alle lichtramen, 
alsmede de stoep eischen vernieuwing cn sommige 
wijziging van den vorm. 

Wat den toien betreft, zoo vordert het met lood 
bckleede houtwerk der bovengalerij gedeeltelijke ver
nieuwing, zal bet metselwerk afgehouwen en met 
een nieuwen rok, zwaar een steen, omkleed en aan 
de onder verdiepingen belangrijk versterkt moeten wor
den , 0111 daardoor de slapheid, die thans in dat 
werk heerschl, te verbeteren, terwijl het haitl- en 
zandsteenwerk van de verflaag ontdaan en tot zijn 
recht teruggebracht moet worden. 

Met een bedrag van ongeveer ƒ 35,000 kan vol
gens den heer Reinders eenige zekerheid wonlen ge
geven, dat het 's-Gravenhaagsch Stadhuis, dat mees-
terstiik der Italiaansche renaissance in ons land, niet 
alleen voor geruimen tijd behouden kan worden, 
maar weder in den toestand gebracht, waarin het 
zich in vroegeren tijd ongeveer bevond. 

II. Rapport van den heer P. J, H . Cuypeis, ar
chitect der Rijks-miiseumgeboiiwen. 

Het Raadhuis vau 's-Gravenhage — zegt de heer 
C. in zijne inleiding, — waarvan het fraaiste gedeelte 
dagteekent van de jaren 1564en 1 5 6 5 , i a , ondanks 
de verbouwing in de helft der 17e eeuw door den 
stadsbouwmeester Bartholomeiis van Bassen, een 
der merkwaardigste monumenten van burgerlijke bouw
kunst van bet tijdvak der Nederlandsche Renaissance 
eu verdient daarom niet de meeste zorg behandeld 
te worden. 

Dit gebouw, dat maar een betrekkelijk klein ge
deelte van bet tegenwoordige stadhuis inneemt, be
stond oorspronkelijk in plattegrond uit twee lang
werpige vierkanten, die met elkander nagenoeg een 
rechthoek vormden, op den scheidingsmuur door 
een aehlhoekigcn tiaptoren met elkander verbonden. 

Het geheele geitouw is door de kelderverdieping 
zes treden boven den beganen grond verheven en 
heeft verder twee verdiepingen. 

Deze zijn van elkander gescheiden door houten 
vloeien met kinderbalkjes op zware moerbalken, die 
met stijlen en sleutelstukken op fraai gebeeldhouwde 
kmagsleeuen iu den muur rusten; verder etui zolder 
met hooge borówer ing en hooge Hollandsclie kap , 
waaronder voorheen vertrekken getimmerd vroren, 
zooals uit de nog aanwezige beschildering van het 
timmerwerk duidelijk is af te leiden. 

De gruoie zaal, die aan de zuidzijde achter den 
hoofdgevel gelegen is , heeft aan die zijde de hoofd
deur an 'A vensterramen, aau de westzijde *2 ven
sterramen , waarvan het eene thans dichtgemetseld 
is tengevolge vnn de verandering en den hij bouw 
der nap. 

De veranderingen , welke het gebouw in velschillen 
dc tijdvakken heeft ondergaan, en de slechte toe
stand van de gebruikte materialen maken dc tegen
woordige herstelliug moeilijk en nieu behoort vooral 
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met omzichtigheid te werk te gaan, alvorens tut 
Je vernieuwing van een of ander gedeelte te beslui
ten, en daartoe niet over te gaan dan in die gevallen , 
waar het hehoud van het oude volstrekt onmogelijk 
is , om zoodoende het eigenaardig karakter, dat de 
ontwerper aan zijn werk gegeven heeft, te blijven 
behouden. 

Nu de voornaamste veranderingen, welke min het 
gebouw gemaakt zi jn, te nebben aangestipt, lieant-
woordl de beer Cuypcrs de volgende vragen, die 
opgelost moeten wonlen alvorens tot herstelling over 
te gaan: 

I. Welke dealen van het gelmuw moeten in den 
tegen woonligen toestand behouden blijven? 

II. Welke dienen hersteld of veranderd te worden ? 
l o . ter («vordering der soliditeit van het gebouw.' 
en 2o. om de architectonische waarde van het mo
nument? 

UI. Op welke wijze moeten die werken uitge
voerd worden / 

X a uitvoerige beantwoording dezer vragen, waarbij 
de verschillende onderdeelen van het gebouw elk af
zonderlijk worden besproken, somt de beer Cuypcrs 
de volgende restauratiewerken op , als hoofdzakelijk 
noodig tot volledige hei-stelling der oude gevels: u. 
weder-opening van het bovenlicht boven de hoofd
deur, b. vernieuwing (grootendeelsj der steenen-
bekleeding van het soiibasement, e, verwijdering 
van den annliouw bij de torentrap en herstelling van 
de trap naar de keldervcidiepiug, d herstelling vau 
den tiaptoren in de spj-eekkumei door ondervanging 
door een ijzer-constructie; e. herstelling van de open 
galerij aan de voorzijde, dar kroonlijst en der loei
den; f. gedeeltelijke vernieuwing van het inetselwerk 
in baksteen van den westelijken gevel en van het 
verhoogde gedeelte van dei; trapleren, alsmede zui
vering van do gevels en vergulden der kraagsteeneii; 
g. verbetenle verbinding iu bel timmerwerk; h. 
vernieuwen der houten met lood bekleede balustra
den; i . opbouw der schooi steenen; /.. bet iu lood 
zetten van glas in al de vensters; /. herstelling en 
completeering der veisienle ijzeren ankei's cn m. Iie-
schildering van de voorzaal. 

Aan 't slot van zijn rapport doet de heer Cuypers 
het voorstel, om deze werken niet bij openbare aan
besteding, maar in eigen beheer uit te voeren, daar 
alleen deze wijze van uitvoering voldoenden waarborg 
voor degelijke restauratie kat) opleveren. 

De aan te keepen steenen, zoowel de metsel- als 
natuursteen, moeten zooveel mogelijk aan de oude 
gelijk zijn. 

Overal waar ccn verbeterde constructie mocht 
noodig zijn , moet de oude vorm steeds bij behouden 
blijven, terwijl in alles de oude profielen zuiver en 
volkomen daaraan conlbrni moeten wonlen gevolgd. 

Vervolg der Berichten en Mededeelingen, 
B U I T E N L A N D. 

— Met het wegnemen der steigers om de torens 
van den Keulschen Dom wordt zeer langzaam voort
gegaan , en men zal het, bij hel invallen van ruw 
weder, geheid staken tot in bet voorjaar, zoodat 
eerst aanstaanden zomer de torens geheel vrij zou
den zijn. 

Bovendien moet er nog heelwat gedaan worden 
om den voltooiden Dom geheel te voltooien, als: 
het restaureeren der gevels, bet makeu van een 
nieuwen ingelegden vloer met bijbelschc voorstellin
gen, het vervaardigen van een prachtig nieuw orgel, 
bet maken van kunstig bewerkte poorten enz. Met 
een en ander zullen zeker nog wel jaren heengaan. 

B I N N E N L A N D. 

s - G r a v e n h a g e Door den Minister van Water
staat is , ingevolge machtiging desKonings, tet wc-
deropzeggens toe, aan L . Theunisseu, te St.-Anna-
land, vergunning verMMtid tot den aanleg en het 
gebruik van een electro-magnctische telegraaf tus
schen St.-Amialaud en St.-Maartensdijk, met de 
vestiging van een telegraafkantoor te St.-Annaland. 

— Een bank of fontein in de Scheveiiiiigsche 
boschjes was Cremers lievelingsdenkbeeld , opdat men 
hem toch vooral niet zou huldigen door ecu gedenk-
teeken op zijn graf. In eene samenkomst van be
langstellenden ontwikkelde de heer A . Ising iu 
de eerste plaats dat denkbeeld en deelde vervolgens 
mede, dat de voorloopige Commissie harerzijds tol het 
bankplan meende te moeten adviseeren. 

In de tweede plaats had Arnhem zich om een 
kruimeltje van de tafel aangemeld, voor een gedenk
steen ol dergelijke gedachtenis, — en ook dit hoopte 
da voorloopige Commissie te verwezenlijken. En ein
delijk — bij de beraadslaging trad dit zelfs als 
hooldzaak op den voorgrond — hoopte men op zóóveel 
medewerking bij geheel Nederland, dat er ook een 
kapitaal voor een Creinerstichting zou overblijven. 

Iu dien geest werd dan ook door bet 2 5 u l sa-
mcngckoiuenen opdracht gedaan aan de definitieve 
Commissie, welke, zooals voor de hand lag, dezelfde 
zou wazen als de voorloopige m dus bestaat uit de 
heeren: A . Ising, II. de Veer, J. O. Vogel, 
J. M . van der S tar , Lod. Mulder, P. Rahusen, Dr. 
G . van Gnrkom, P . A . Bund ten, A . C. Kruseman 
en Gei'. Kei ler , waaraan nog wenl toegevoegd dc 
heer Vrugtinan uil Zullen, die later gemeend heeft 
voer dc beroeping te moeten bedanken. 

Voorloopig kan men zich iu een 100-tal verkla
ringen van Instemming verheugen. 

•— Het Spinoziwoiuiti ' hield Maandag zijn laatste 
vergadering en besloot daarin van de nog beschik bare 
gelden een deel den beeldhouwer aan te bieden, cn 
met het overige een Spinoza fonds te stichten. In 
de eerste plaats zal daaruit bekostigd worden aan 
volledige uitgaaf der schriften van Spinoza, bezorgd 
door de heeren Prof. J. P X . Land , Dr. J . Rutgers 
en Dr. J . van Vloten. Ook de Hollandselie levens
beschrijving van Spinoza door ('oleriis, waarvan slechts 
2 ex. meer U-keiid zijn — een dezer bevindt zich 
op de Koninklijke Bibliotheek te a-Hage — wonlt 
hmnenkort opnieuw uitgegeven. 

Amsterdam. De Stedelijke Tentoonstelling vau 
Kunstwerken van levende meesters, in de uuiversi-
leits- en militie/alen alhier, wonlt Woensdag ',t 
November gesloten. 

Utrecht. In de op '21 de/er geltonden zitting 
van den Gemeenteraad zijn de voorstellen van de 
heeren Reiger, Van Eelde en Van Heuiiiiigen behan
deld eu met eenparige stemman aangenomen, waar
door nu dc reeds KM lang hangende reorganisatie 
van het brand wezen is afgedaan. De instructie voor 
den commandant wenl mede guedgekcunl. Burge
meester en Wethouders hebben aan den heer J . 
Buijeii van Weelderen, na "lOjarigeu dienst, eervol 
ontslag, onder dankbetuiging, verleend als brand
meester. 

Hoorn. Dc aanvragers voor de concessie voor 
den stoomtram-dienst tusschen hier en Knkliuizen 
bobben verleden week van heeren gecommitteerden 
voor dc directie ever de wegen en vaarten der zes 
XiHirdbollandsche steden op bun schrijven van 1 
Apri l II. antwoord ontvangen, inhoudende de voor
waarden, waarop dit college vergunning wil verlee-
uen tot het leggen van rails in den straatweg tus
schen Hoorn en Bnkhuisen. 

Dordrecht. Door den Gemeenteraad is met 1 
Januari a. s. dc prijs van het gas van 10 op 0 cents 
per M \ gebracht; tevens zijn met het oog op dc 
steeds toenemende uitbreiding hunner werkzaamheden 
de jaarwedden van den Imckhouder en den UMpeeteur 
dei gasfabriek voor het vervolg met ƒ '20(1 verhoogd. 

Alkmaar. Tot directeur der grmeenteremlgmg 
alhier is benoemd de heer I'. van den Ende, te 
Leeuwarden. 

Correspondentie. 
Den heere II. ll. tc A. Het toegezonden artikel 

ever eene octrooiwet zal als ingezonden stuk in bet 
volgend iieiuuier geplaatst Worden. 

Den heere P. '/'. te 's-H. Tc laat ontvangen 
voor dit nommer. 

ADVERTENTIËN 
bestemd voor De Opmerker gelieve men, ter voor* 
koming van oponthoud, te adresseeren nan de 

n . edactlo 
vau genoemd Weekblad. 

T o t V r i J f l i i j f - u v o i H l u e g f e n u r e n 
worden adve r t en t i ën voor het eerstvolgend nom
mer aangenomen. 

Advertentiën. 
Maatschappij tot Exploitatie vaii 

Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Woensdag den 'M,n November 1880 , dee na

middags ten 2 ure, aan het Centnuilburcau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, vaii: 

Bestek n°. '27:1. 
Het afbreken van het nog bestaande 

gedeelte en het wederopbouwen van 
het haltegedeelte te Hooghalen. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, vol
gens | 55 van bet Bestek. 

Het Bestek ligt van den 2D'™ October 1880 tor 
lezing aan het ('entmalhureitn bij de Moreelse Laan 
eu aau bet bureau vau den Sectie-Ingenieur L . J . 
D E S O N N A V I L L E te Groningen en is op franro 
aanvraag op gemelde plaatsen tc bekomen. 

Inlirlitiugeii wonlen gegeven door den Sectie-Inge
nieur voornoemd. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden «len 
'27'"" October 1880. 

Utrecht, den 21" '» October 1880. 

O P E N B A R E 

Aanbesteding. 
B L ' I I G E M K E S T E l ! KM WETIKIL ' I IKKS V A N HO 7-

TERDAM zijn voornemen, op Woemdag den :i 
November 1K80. des iiaiiii.Mii;». ten I ure, len 
Rnililbuize nlilnur ann te L'stetlen: 

Het bouwen van een R U N D V E E 
SLAGTHUIS met STALGEBOU-
W E N , op een nabij den Hoogen 
Boezem gelegen terrein. 

Alles nailer omschreven in liet belten en de voor
waarden met ile toekeniiijzen die. op de gewone 
.lanen en nren, ter lezing ! , / • , „ o|, ,le Plaatselijke 
Heer. larie en liet Stads Timmerhuis te Rotterdam, 
en i«.k vuur den prijs vnn / 1.50 verkrijgbaar zijn 
dij W o l . I'. V A N WAESÜKKGE cn Z O O N , Boek
drukken aan den Houttuin, i r . 73. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen ann gemeld 
Timmerlui*'*. II uivvijziiui in loco zal plaats hebben 

0|. Vrijdag den 211 Oclolier IKWt, des voormiiMllgs 
ten 11 lire. 

Bekwamen Kooplieden 
recommandeer ik den invoer van mijne uitstekende 

Dit bijzonder aangename artikel vcreischt voorden 
handel geene uitsluitende kennis van het vak. Een 
Instrument als Monster lever ik legen engros-prijs. 
Prijscourant gratis. 

Weidenslaufer, 
Berlin, Üorotlieeiwtr. 88, Pianofabriek. 

M I D D E L B U R G . 
Z i j , die voor de betrekking vau I» I H B C-

T i : r It . —legen eene jaarwedde van / 9 0 0 0 , 
met genot van vrije woning, vuur en licht, 
of eene vergoeding daarvoor, ten bedrage van fbOO 
's j iuirs, — verlangen in aunmerkiiig te komen, 
worden versacht zich ten spoedigste, uiterlijk v ó ó r 
den I V o v r i i i b c r n . mhriftehjk aan te mel
den bij den Burgemeester, onder overlegging van 
zoodanige stukken, welke tot aanbeveling kunnen 
strekkeu. 

Het Gemeentebestuur van Middelburg, 
P I C K É , Marge meester. 
G . N . D E S T O P P E L A A R , Secretaris. 

Verkoop VMT Aftraak. 
C O M M I S S A R I S S E N over de Finamie.de Aangele

genheden en Eigendommen der Hervormde Gemeente 
te 1 loont cu Notabelen dier Gemeente zijn voorne
m e n in het openbaar, bij opbod eu afslag, voor 
afbraak tc verkoojien; 

De bestaande overblijfselen der ver
brande Groote Kerk te Hoorn, 

aan de Hervormde Gemeente aldaar in eigendom toe-
behoorende, ten overstaan vun de Notarissen H U L S T 
en R O L D I N O H , op den '27 October 1880 , 'gna
middags ten 1 ure, in het Pnrklokaal , waar de voor
waarden van verkoop ter lezing liggen. 

De aanwijzing zal geschieden door den Architect 
B L A N K E N , op Dinsdag '20 October, voormiddags 
feu II uur. In lichtingen ziju te verkrijgen bij ge
noemde Architect en Notarissen. 

Bestekken ziju tc bekomen legen betaling van fjO 
Cents bij ile Boek bundelaars V E R M A N D E Z O N E N 
te Hoorn. 

LOUIS GOFFIN & Ql 
A V E N U E R O G I E R 2 8 . 

L U I K . 
Eigenaars en exploitanten vau H A R D S T E E N - en 

van KEI.1 E N G R O E V E N . 

II. MILSKOEK. te Arnhem. 
I M S * . Z l l v r r i ' n . U e d a i l l r v o o r W a t e r . 

lui*- I I I M I ruinen (,-n. 
1*711. H o o f t M t e o n i t r r M r l i H d l n n ; v o o r H n-

t r r u n H - «'li l l iM>li i i ieet - l i i . lr i i in i - i i l | . | i , 
Voorts: HAItU- en T I I E R M O M E T E H S , nlle soorten 

van K I J K E R S , I I M E F B A L A N S E N , enz. enz. 

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 Ml Ml KM, zal, 

llin-dag ' i d oc.1,,1,,,. | S s 0 i •„ l m , n i , | , | „ K S | „.„ 
tïeineeniehnize in het o|>cnhiMi' aanbesteden: 

Het doen van BORINGEN voor drink
water. 

De levering van S T E E N K O L E N en 
GRUIS. in 2 perceelen. 

Monsters liggen ter visie, burenu als boven. 
Bestekken tegen betaling ter Serrctulïe verkrijgbaar. 

" G A S ^ V ™ 
door het gebruik van ijzer-oxvde, geleverd door de 
Ga* Purification and Chemical C*. Limited London. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en Oost-Indië 

W. Hoven en Soon, Rotterdam. 
bij wien bijzonderheden en prijsopgaven verkrijg
baar zijn. 

Deze Machines zijn in activiteit te be
zichtigen op de T e n t o o n s t e l l i n g 

te Brusse l . 

Boulct F r er es. L a c r o i x &, C". 
Machine-Fabrikanten 

Ï!H roe Ue* Eclu*e* St.-Martin 
F A H I J • . 

Volledige inrichtingen van Fabrieken voor nlle 
soorten van |ioreelein en aardewerk. H • dan 
tluizenil deter maehinet zijn zoowel in Klankrijk 
als in bet Buitenland in werking. 

DegdHustrferile Catalogus vvonli ou franco 
aanvragf lianro lorgraomiVii. 

H. & J. SUYVER. 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

de Êlullnndsche Tuin, 
Groote Bickerstraat 20 en 22. en Het Z e e p a a r d " , 

einde Groote B i c k e r s t r a a t , te Amsterdam. 
S T O O M K E T E L S van alle bakende typen 

cn reparation aan licsluau.le K E T E L S worden in 
den kortst Inogelijken tijd geleveiil eu 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 Ltd. L o n d o n . 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

VAN 

VAL DE TRAVERS, 
geeft lierigt dat door huur tot eenige A G E N T E N voor den 

verkoop van ASPHALT in brooden zijn eangeeteld: 
F O L K . E R S &. Co. te Amsterdam, 

door wie ook tot het leggen van vloeren inlichtingen wonlen verstrekt eu orders v • geheel Neder. 
land aangenomen o|i gelijke vuorwminl lis aau de Fabriek, Heilweg X " . 3 , te Amsterdam. 

De Directeur W. P. WALSH. 

V I O Z A I K K . 
A R K E T V L O E R E N 

en verglaasde gefigureerde Te
rels, voor M a r e n en Decoratie. 

H E LI N T ft O». (Haringvliet 7, Botterdam. 

A I < > < ' i i M » ( » i i Depot 
DIB 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 
VAN 

S.UIUC".. TE KKKiMKS. FIIIMtllIJh. 
ZILVEREN . V I K O A I U . E 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 PARIJS. 
Teekeningen en Prijscourant zijn te bevingen bij 

J. J . S A N I I , Wijnhaven 7l> llutterdam , alvvaarook 
verkrijgbaar: Verschillende soorten van goedkoops 
T E G E L S c , TROTTOIRSTEENEN (genre 
Sarregiieinines). 

Wijnstraat Rotterdam. 
ROBOT Sc roMP's V E R T I C A L E STOOM

MACHINES met of zonder S T O O M K E T E L , 
steeds voorradig. 

Wij gaiandeereii deze, als zijnde de beste in hunne 
soort, tegen eoneurreerende prijzen. 
Geïllustreerde prijscourant Wordt op aanvraag 

toegezonden. 

2 f * 

H O L L E J K E T S E L S T E L ' X E H 
P R O F I E L S T E E E V 
T R O T T O I R S T E E N E N 
W A A L V O R M E N D R I E L I N O , J 3 

G E V E L S T E E N 1 " % 
wonlen tut cuiiciirreeiende inijzeti gemankt nun de 

Steenfabriek van 
J . H E L P E R , U u c k i i m . 

KL00S & VAN LIMBURGH. 
E l g M M M van Zuilen- en ïalrltozall-nriieven 

in RUNPROISSEN, 
Handelaars in Ouitschen en Belgischen S t e e n , 

Straatkeijen, Portland-Cement, 
KALK, B K U I N S T K Ë N , VOOKYASTE STKKXKN, ENZ-

Sieuweliaven S.zijde 55 , H o t t r r d M i n . 

Moziilk Tegels voor Moeren 
iu K E U K E N , W I N K E L S , V E S T I B U L E S , CORRI-
UOIIS, W A I I A N D A ' S , enz., ulsmeile B E K L K E D I N G 
vnn H O R E N , T E G E L S voor B L O E M B A K K E N en 
P A N E E L W E R K enz. 

Uitsluitend Agenteektp ran Maw k C°. 
voor Nederland en deszelfs Koloniën 

Or. J . O O R , 
K i r m a A N T T . D E W I L . D , 

8cheepmakerthttven A'». eu Ju/ferstraat N*. 5(i. 

R O T T E R D A M , 

Gedrukt bg ü . W . vnu der Wiel & ( X te Arnhem. 

Vijftiende Jaargang. N ' . 44. Zaterdag 30 October 1880. 

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

V O O B 

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 . 
Het Weekblad verschijnt des Zaterdags. 

Het Bbon-iemeiit bedraagt voor het binnenland ƒ 1.(15 per I maanden of 
wel bij vimruitbctiding 2>-t gulden per jnar. 
uitbcütclliiig 15 reut. 

Afzonderlijke noiumcr» luj vuor-

Alle stukken en advertent iën te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentiën uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Advertentiën ran 1-5 regels / 1 . — , diarboven 20 cent voor eiken regel 
plaaUruiinte en 10 cent voor een bcwijanoiuiuer. Advertentiën voor het bui
tenland '1'. cent ner regel. 

M A A T S C H A P P I J TOT REVORDEÏUNd DER 
H O U W K U N S T . 

AFUEKI.INCi ROTTKItliAM. 

^..Vergadering van 15 October 18ÖÜ. 
De Vice-Voorzitter zegt, dat deze vergadering ge

heel gewijd zal zijn aan het nemen van proeven 
met Porteend-centent, uit de fabriek der heeren N . 
Jossen cn Ile Langle. gevestigd le N iel bij Hoorn 
(provincie Antwerpen), in vergelijking met DuHsnhe 
en Engelsche cementen, zooals die hier iu den 
handel voorkomen. Deze jireel'neiningen zullen ge
schieden op het versoek van bovengenoemde fabri
kanten en den heer E . A . l ï raa t , handelaar iu 
bouwmaterialen enz., alhier. 

De proefstukken, ter vergadering tegenwoordig, /ijn 
met dc meeste onpartijdigheid , onder het toezicht 
van leden van het Afdelingsbestuur, door weder
zijds gestelde werklieden vervaardigd. Van ieder 
hésrhikhaar monster cement zijn vier proeven gezet 
van enkel cement en vier proeven van 1 gewichts
deel cement cu :t ge wichtsdeelen zand. l ie t zand 
i> gebaggerd bij Dordrecht en gezift, zeodat alle 
kornis van gelijkmatige grootte zijn. Dc grootste 
en kleinste zandkorrels zijn niet gebruikt, weshalve 
allen van middelmatige grootte zijn. 

Nadat de proefstukken omstreeks '21 uren binnens
huis nnn de lucht zijn blootgesteld geweest, zijn zij 
onder water gezet, met het doel de eene helft, na 
daarin zeven dagen vertoefd tc hebben, ie breken, 
terwijl dc andere helft acht en twintig dagen onder 
water zou blijven, om dan gebreken te worden. 

De proefstukken zullen gebroken worden met den 
ilyiiun eter van Dr . VV. Michaelis, 

Alsnu noodigt de Voorzitter den heer L . d'Hont, 
chemicus der bovengenoemde fabriek, ui t , tot het 
doen van de mededeelingen, welke hi j , vóór tot 
het breken over ;te gaan, wenscht te doen. Deze 
behelzen in hoofdzaak bet volgende. 

Ue cement-industrie is hare ontwikkeling hoofd
zakelijk verschuldigd aan dc werkzaamheden van 
Smeeton, Vicnt cn Apsdm. Smenton, de bouw
meester van den vuurtoren van Eddvstone, ontdekte 
dat waterkolk hare hydrolieiteil dankte aan de daarin 
aanwezige klei. Vicat schiep waterkolk door het 
toevoegen van klei aau gewone kalk, eu Apsdin 
eindelijk, door een mengsel van knik en klei aan 
een zeer hooge temperatuur bloot te stellen, bracht 
het materiaal, dat wij als Portland-cement ken
nen , totstand. Hij gaf er lezen naam aan wegens 
de groote overeenkomst in hardheid cn kleur van 
zijn labrikaal niet dc beroemde Porlland-steeii. 

Vrij algemeen heerschte dc niecning , dat alleen 
ju portland echte Portland-cement werd gefabri
ceerd. Dit is echter niet zoo, want daar wordt 
geen enkele fabriek van dat matei iaal gevonden; 
hel wonlt thans in de meeste landen van Europa, 
waar kalk en klei te vinden zi jn, vervaardigd. 

De bereidingswijze verschilt naar gelang van de 
meerdere of mindere hardheid der grondstellen. In 
de eerste fabrieken iu Engeland werd dc natie 
methode toegepast, die zoo genoemd wonlt, omdat 
dc kalk cn klei met overvloedig water in een wasch-
melcn door elkander wordt gewerkt en gewasscheu 
en daarna in bakken gebracht, waarin do vaste 
stoiïeu bezinken en waaruit dan het overtollige 
water wordt afgeleid. 

De droge methode wordt toegepast als de kalk
steen te hard is om in een vvasr.hmoleii verdeeld te 
kunnen wonlen. Iu dat geval wordt de kalksteen 
eu de klei z<w fijn mogelijk droog gemalen en door 
elkander gemengd, waarna er zooveel water wordt 
bijgevoegd als noodig is om een dikken brij te ver
krijgen. 

Tusschen die twee methodes ligt een derde, die 
thans de natte bijna overal verdringt. Het verschil 
tusschen beiden bestaat slechts daarin, dat in den 
molen niet meer water bij dc grondstoflcn wordt 
gevoegd als noodig is om eeu dikken brij le verkrij
gen. Die brij woiilt gedroogd en gebrand en da gebrande 
kluiten tot era (ijn poeder gemalen, welk poeder 
dan de Portland-cement is. Zes dagen zijn vol
doende om de ruwe gixiiidstolTeii in cement tc lier-
•oheppen. 

He Port land-cement verschilt aanmerkelijk in 
waaide, niet alleen naar mate tun dc gebruikte 
grondstellen, maar vooral naar gelang van de meer
dere of mimici e zorg, die ann dc bereiding besteed 
wordt; vandaar dat ïn de meeste landen ann dit 
fabrikaat zekere eischen gesteld worden, die als 
waarboi'g voor ecu goede kwaliteit moeten strekken. 

Zuivere cement moet, nu aangemaakt, een dag 
aan de lucht te zijn blootgesteld cn zeven dagen 
onder water te hebben gestaan, een weerstandsver
mogen bezitten van 25 tot :i"> K<i. per c M 1 . llij 
een mortel van i gewichtsdeel cement eu 3 ge
wicht s-loeien zand wisselt dat vermogen dan af van 
0 tot 8 KG, per c M * . 

Üe ervaren fabrikant heeft het in zijn macht 
om, naar believen, snel of traag bindende of verhar
dende cement te maken. Cement, dia eerst na eenige 
uren verhardt| is steeds te verkiezen boven die, welke 

in minder dan 2."» a MO minuten verhardt. Waar 
bet om hecht en duurzaam werk te doen i s , kieze 
man steeds trage cement. 

Fijne maling is mede ^ n hoofd vereischte. Alles 
wat niet door een reef 4% (MK> muzen op de eM« 
gaat, beeft weinig of geen bindkracht. De cement 
is dun seist van genoegzame fijnheid, als 50 tot 
U0"/„ van bet opgestuite volume door een zeef gaat 
van 3500 mazen op de c M 1 . 

Tusschen deze mcih'deelingen door, vertoont de 

spreker de aan dc fabriek vau Josson en De Langle 
gebruikte grondstoffen, een gebrande en in kleine 
stukken verdeelde kluit en monsters cement, die van 
weinig minuten af tot eerst na 10 uren toebereid 
b f l l ' ü - i , verharden. 

Na eenige discussie wordt tot het breken der 
proefstukken overgegaan, welke den vorm van een 
dichte 8 hebben met een doorsnede van 5 c.M 1 op 
de zwakste plaats. 

Zij geven de volgende uitkomsten. 

M e n g i n g 

of 

verhouding der stoffen. 

Enkel cement. N . Josson en De Langle, 

1 deel cement, . i doelen zand 

1 deel cement, : i deelen zand 

1 deel cement, 3 doelen zand 

Enkel cement. 

1 deel cement, 3 deelen zand 

Enkel cement 

1 deel cement, li deelen zand 

deel cement, 8 doelen zand 

Enkel cement. 

1 deel cement, 3 deelen zand 

1 deel cement, 3 doelen zand 

1 deel cement, 3 doelen zand 

Enkel cement. 

1 deel cement, 3 deelen zand 

1 deel cement, 3 deelen zand 

F a b r i e k , 

n a a m o f m e r k . 
K 
U 
66.8 

0 1 . -

38.— 

4 0 . -

11. 

lL'.f, 
7.5 

Mannheimor cement. 

Norburry en CS 

Idem. 

ManiiheinuT ceinont. 

Idem. 

Dyckerhoif and Söhne. 

b l in. 

Durham Uriok enz. 

Idom. 

Mannheimor cement 

Idom. 

Ilollock & C 

Enkel cement. Knig t , Beven & Sturge. 

1 deel cement, 3 deelen zand 

Vlet 

37, 
6 — 

25.5 
0.— 

2.— 
28 5 

Idem. 

B e m e r k i n g e n . 

Langzaam verateenende cement. 
Versch. 

Spoedig verateenende cement. Hot 
vat waaruit dit monster gestoken 
is, had 4 maanden in oen zoor 
ongunstige bergplaats gelogen. 

Langzaam verateenende cement. 
Versch. 

7.5 Ala n". 2. 

30.5 Snel verstoenendo cement. Versch. 

29.-

8.86 

2 7 . -

8.5 

:• 5 

25.25 

1 

28.— 

Cement n°. 1. 

Idem. 

Idem. 

31.25 Volg. 
Langzaam verstoenendo cement, 
llgeaa later bericht van don le

verancier, moet het vat waaruit 
deze monsters zijn gestoken, voor 
omstreeks 4 maanden uit bun pak
huis zyn afgeleverd, om het aau 
beproeving te onderwerpen. 

Versch uit het pakhuis. 

Idem. 

Idem. Het eerst beproefde stuk 
brak door hot gewicht der schaal. 

Versch uit het pakhui». 

Idem. Als n°. 22. 

A F I I K K I . I N Ü ' S - O R A V K N I I A U E . 

Vergadering van 20 October 1880. 

Dc Voorzitter, de heer IL P. Vogel, opende dc 
eerste vergadering mrt eene welkomsgroet, wenschte 
daarin allen leden toe nieuwen lust om ook nu 
weder nuttig werkzaam te zijn in het belang der 
kunst en hcrinncnle aan de eervolle woorden, die 
nog zeer onlangs op dc alhier gehouden algemeene 
vergadering door den Voorzitter van liet Hoofdbestuur 
omtrent de Afdeeling ziju uitgesproken. 

Ingekomen waren onder meerdere stukken: 
Van den heer J. C. Stoeller Wz., te Arnhem, eene 

verzameling van 12 verschillende terra-cotta voor
werpen met een begeleidend .schrijven en eenige 

exemplaren van een artikel, hieromtrent nu laatstelijk 
in Dc Opnnrkcr geplaatst en zulks uaar aanleiding 
v an da benut woording door de A fdeelmg 's-Gravenhage 
van de vraag , door de Maatschappij gesteld: 

• Is de baksteen- (terra-cotta) industrie in Neder
land in vergelijking met hel buitenland op de hoogte 
van haren lijd en wat kan tet verbetering gedaan 
worden?" 

Tengevolge van verscheidene bei leuk ingen, door deu 
heer Stoeller aangevoerd, werd die zaak inde verga
dering uitvoerig besproken cn als zoodanig iu de 
eerste plaats door den heer J. II. Mul ler , lid der 
Commissie van beantwoording, waarna besloten werd 
iu de eerstvolgende vergadering alsnog bericht vau 
de Commissie in te wachten, an daarna vanwege de 

Afdeeling den heer Stoeller te antwoorden; terwijl 
Intnssohen met belangstelling zijne inzending werd 
bezichtigd en men niet alleen den ijver roemde, van 
welken die heer daarbij de bewijzen gaf, maar ook 
zeer op prijs stelde de kusieu eu moeite, d' 
zich daarvoor getroost had. 

Als DMde-afgevaardigde bij de Algemeene Verga
deringen der Maatschappij van Mei en September j l . , 
t- Amsterdam en te 's-Gravenhage gehouden, werd 
door den heer J. van I.ith Jr. daaromtrent verslag 
uitgebracht, wat door zijn zakelijkcn inhoud cn 
aangenamen stijl met belangstelling door de leden 
wenl aangehoord. 

Door den heer J. 11. Mondt werd de Voorzitter 
gelukgevveiisrht mei de onderscheiding, hem lelieurt 
gevallen iu de benoeming als lid van het Hoofd
bestuur, Waarmede dc leden door luide bijvalsbetui
gingen van hunne instemming deden blijken. 

Tet nieuwe leden werden met algemeene stemmen 
aangenomen de heeren J. C. H. Kros, C. Kranenburg 
en \ \ ' . de Vrind. 

Daarop vertoont de heer J , H . t fö l le r eene versame* 
ling monsters van verglaasde muur- en vloertegels, als
mede geprofileerde gele inetselsteenen in waalvorm, 
ingezonden door den heer J . van Hulst te Hat lingen. 

Ingevolge het verlangen, uitgedrukt in het daarbij-
gaand schrijven van genoemden heer, werd dit fa
brikaat nauwkeurig beoordeeld en waren ter ver
gelijking mede ter tafel gebracht monsters van tegels 
uit de bekende fabriek van den heer Villeroy Boch, 
te Metlach cn van die , bezorgd door den heer 
Sand , te Rottenlam, als agent eener buitenlandsche 
fabriek. 

Hoewel men het fabrikaat van den heer Van Hulst 
in menig opzicht roemde, wenl evenwel de wensch 
uitgesproken, dat aau de teekeningen meer kunstwaarde 
mocht worden gegeven, cn de kleuren meer effen 
mochten worden gemaakt; terwijl, met het oog op 
waterdicht werk, het geraden word geoordeeld de 
randen der tegels van bet glazuur tc ontdoen. Ten 
laatste werd het verlangen uitgesproken, dat men 
zich aldaar ook op dc levering van doffe tegels, 
evenals die van het buitenland, mocht toeleggen. 

Tot nader onderzoek en rapport in deze werd eeue 
Commissie van drie leden benoemd. 

Door den beer Muller wenlen alsnog monsters 
vertoond van baksteen met eu zender profielen, uit 
de fabriek van de heein li. en J. Canoy, te Venloo. 

Uit de vergelijking der prijzen van dc inzendingen 
iler llellaiidschc en buitcnlandsohc tegels vond men 
aanleiding, het fabrikaat van den heer Van Hulst 
aan te bevelen, vooral nadat daarin de genoemde 
verbeteringen' zullen zijn gebracht, en waaraan hij 
reeds, met opoffering van groote kosten, bezig schijnt 
te zijn. 

Na eene kunstbeschouwing, aangebeden door den 
heer F . II. van Malsen. van het prachtige plaatwerk 
• De nieuwe Opera le Parijs" van den architect Ch . 
Gander, werd de vergadering gesleten. 

I N G E Z O N l l E N . 

Mijnheer de Redacteur! 
Met dc plaatsing van dit artikel zult u onderge-

teekende ten aserste verplichten. 
Het is een opmerkelijk verschijnsel, dat in bijna 

alle landen , waar de handel meer dan de industrie 
beleekent, dc VOOTStanderS van den handel met een 
groot gedeelte der rechtsgeleerden, vijandig gezind 
zijn tegen octrooien, terwijl het toch ontwijfelbaar zeker 
i s , dat de handel met de industrie kan cn moet 
samengaan, dat de octrooien een waarborg zijn voor 
goed werk, tegen verbastering van nijverheidspro-
ductcn, en dat buitendien door deze broederlijke sa
menwerking de uitvoer bevorderd wordt. 

De oorlog, door den handel den octrooien aan
gedaan van Is.'td af, is in 1800 met de tijdelijke 
nederlaag vau dc laatslc hier te lande geëindigd, 
maar niet omdat het bewezen wenl, dat deze nadce-
lig werken, 0 neen, de Sta ten-Generaal hebben in 
1800 niet het beginsel verworpen; de toenmalige 
bewindvoerders hebben zelfs ollicieol verklaard, niet 
weigerachtig te zijn om aau eene internationale oc
trooiwet deel te nemen. Dc Staten hebben dus niet 
het beginsel verworpen van de bescherming van het 
eigendom des uitvinders. Waarom hcblieii dan toch 
de Kamers deze wet afgeschaft.' Omdat — omdat 
het ondoenlijk was voer ons landje , eeue goede oc
trooiwet tc ontwerpen. 

Het wns dus onmacht of gemakzucht, om dat be
trekkelijk kleine getal uitvinders onder dc vleugelen 
der wel te brengen; het was te moeilijk etu die 
inensclieii aan banden te leggen, die geen eerlijk 
gebruik maakten van deze wet; gemakkelijker voor
zeker was het, om dat kleine getal te negeeren, 
aan zijn lot over te laten. Dat deze bewaring ge
grond is , blijkt ,dat mij een zeer bekwaam rechts
geleerde (tegenstander natuurlijk) gezegd heeft: »ik 
zou II cn eciiigen anderen eerlijken industrieelen gaarne 
eene octrooiwet gunnen, maar de veel talrijker schaar 
vnu oneerlijke iiieuschon kunnen wij niet aau ban
den leggen." 
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Is bet niet lioi hoevend en beschamend tevens, dat 
om dergelijke redenen de octrooi wel is afgeschaft 
e n nog steeds de afschaffing wonlt bestendigd , en 
wordt liet niet l i j d , dat de industrieelen van onzen 
tijd als een man o|islaan om de wederinvoering van 
onze Regeering tc vorderen? Vooral , nu hier onbe
twistbaar liet recht bewezen is van den uitvinder. 
Zie Opmerker No. .18 en AVrf. Industrieel No. '211, 

en door het verslag verschenen is van het interna-
tionaal congres te Parijs, waar tioo internationale 
congresleden tegenwoordig waren. Met kracht 
moeten onze stemmen zich wederom vet hellen, n u 
onze ministers opnieuw zeer nnict' bij de handelingen 
in de Tweede Kamer der Staten-Generaal gezegd 
hebben: nTusscheii het auteursrecht en het octrooi
recht bestaat Ijclaugiïjk onderscheid." Mr. Godet'roi 
heeft dat ook al eens gezegd. 

't ls mogelijk, dat de heeren leden der Tweede 
Kauiei zich r Heggen luj ilil maebtw tl van de 
Ministers van Justitie, Binnen landsche Zaken en 
Koloniën, evenals de Pruisische afgevaardigden en 
leden van den Rijksraad zich gewoonlijk neerleggen 
bij de machtwoorden van vorst Bismarck: •Eure 
Gnadcn babeii die hóchstC Weisheit und — Kraft" 
denken zij achteraan. 

Ik leg mij niet neder bij het oordcel van onze 
Ministers, zelfs niet, nu genoemde Excellenties zich 
baroenen op het gevoelen van den heer Mr. GodelVoi 

Wij industrieel.'ii zijn tegenwoordig zoo vrij onze 
eigen belangen te durven bepleiten; wij zijn waar
lijk niet verwend door onze wetgevers; de industrie 
is na 1869 bet stiet kind en de beoefenaars daarvsn, 
nu j a , het zijn maar menseden die met de banden bun 
brood verdienen: de industrieelen mogen tevreden 
zijn wanneer bun de vergunning gegeven wordt tot 
uitoefening van hunne industiietjes. Jammer dat 
de patentwet bestaat! Du wetgeleerden kunnen het 
alleen wel stellen met den bundel, de auteurs e n de 
musici. D e handel moet de eercplanls innemen, 
want waren onze voorouders niet groot door den 
handel gedurende deu tachtigjarige)! oorlog, groot 
toen zij oorlog voerden tegen Erankrijk of Enge
land of soms tegen beiden tegelijk.' De handel moet 
ons wederom groot maken , de industrie kan ons daarbij 
niet steunen! eu wat willen toch de uitvinders': 
Hechten hebben evenals de handel.' Voorrechten 
evenals de auteurs? Het is waarlijk a l te vermetel. Te 
betreuren is het voorzeker, dat niet iemand iu de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal optreedt om met 
kracht van woorden de rechten Xe bepleiten van het 
kleine getal uitvinders, iemand die zich niet uit het 
veld laat slaan, maar zonder genade nu en altijd 
wederom opnieuw opstaat, om hot woord tc voeren 
tegen de afschaffing, zooals in Engeland jaarlijks de 
wet te berde gebracht wordt, die het huwelijk ver
biedt tusschen schoonzuster eu broeder, en de wet 
ter bescherming van schepelingen, totdat eindelijk 
de meerderheid den klagers recht doet wedervaren. 

Toen onze Tweede Kanier der Stuten-Generaal 
zich in 1878 onledig hield met de regeling van 
het euteursregt, heb ik in de Arnhemse/ie Courant 
van 17 Juni van betzelfde jaar aangetoond, of 
trachten aan tc toonen , dat het uitvindersreeht gelijk
gesteld moet worden mei bet auteursrecht. Hel is 
mijns inziens e e n e bevoordeel ing van het eeiiegeesies-
voortbiengsel boven het andere, wat onbillijk is. De 
heeren auteurs e n rechtsgeleerden hebben daar echter 
veel op tegen (sommige uitgevers r. a. natuurlijk;, 
zeggende: het Khrijveiwecht beschermt eeue in 
facto bestaande zaak, dc kopie; en wnt is naar hunne 
•Mening de uitvinding;- Eene illusie, iets dat door 
iedereen betwist kan wonlen. Arme spitsvondigheidI 
wanneer gij geene betere argumenten iu het midden 
kunt brengen, dan blijft voorzeker uw zwart , zwart 
e n heeft geen kans van ooit wit te wonlen, want 
wanneer de uitvirder een octrooi vraagt, moet bij 
eene teekening overleggen en het gevondene duidelijk 
omschrijven: wonlt dus de kopie van den uitvinder 
niet eveneens eene in facto bestaande zaak.' En wien 
komt meer bescherming toe: den uitvinder die vele 
ex|ieriuieuteri te maken, of de auteur die alleen tijd
verlies heeft? 

Hunne Excellenties spraken verder in de vergade
ring der Tweede Kamer een paar weken geleden: 
B Wettelijke ivgeling der rechten van vervaardigers 
• van werken der beeldende kunsten, van vormen eu 
i model len. wonlt dooi deze wetsvoordrneht geens-
•zius uitgesloten. Integendeel, het ligt op den weg 
«der Hegeering om, wanneer die behoefte aau ver-
idere wettelijke voorziening ondervonden wordt, 
«daartoe de noodige voorstellen te doen." 

Wanneer zullen genoemde Ministers de maat vol 
achten van ongerechtigheden tegenover de uitvin, 
ders? Als alle industrie is gedrukt en misschien zoo 
terneder!igt, dat vau geen oprichten meer sprake 
is.' Of totdat de heer Mr. GodelVoi adviseert: unu 
kunnen wij hen niet langer buiten de Grondwet 
laten, want anders zijn ze verloren? En wat zou 
daarvan bat buitenland wei zoggen? 

Wij roejien echter met luider s iem: nu! juist nu 
is het oogenblik gekomen e n hebben w i j rechten 
noodig, evenals de andere burgers, waarmede wij 
alleen de lasten broederlijk deelen; nu moeten onze 
bezittingen (uitvindingen) niet langer te grijpen zijn 
door iedereen; zij hebben reeds genoeg geleden, 
door het onrecht ons aangedaan Wij willen niet 
wachten op het ontwaakte geweten van den heer Go
delVoi. U aut, ik zeg het met v rij moedigheid den 
heer Secretaris v a u de Vereeniging van Industrieelen 
n a : »De vrijheid, die op het stuk van uitvindingen 
vin Nederland thans begaat, is geen vrijheid die 

• het land iu aanzien naar buiten verhoogt , geen vrij-
• beid waarop te roemen velt, maar enne vrijheid, 
jjdie ons land naar binnen demoraliseert, naar buiten 
ein eer en goeden naam krenkt." 

O i u alle atguiiienteii vóór of tégen de octrooiwet 
de revue te doen posseeroii, zou mij te ver voeren. 
Slechts dit wil ik aanstippen. 

Een lid v n n de Vereeniging ter bevordering van 
Fabriek- en Haiidwerksnijveiheid noemde in 1878 
de octrooiwet immoreel! Ëihevel waarin bestaat die 
immoraliteit? Dat de uitvinder zijn eigendom tracht 
te behouden, of tracht de voordeelen te trekken 
vnn iets, dat hij met opoffering van tijd, geld en 

soms ook gezondheid heeft voortgebracht, of dat hij 
. wil beletten, dal allerlei brekoboenen zijne vinding 
' verminken en verknoeien, cn zoodoende die vinding 

goedkoo(M'r kunnen aan den man brengen, zoodat 
de eigenaar niet instaat is , zijne onkosten behoor
lijk le dekken, iwijgs nog van winst te behalen? 
Of is het misschien moreel, dat wij , ui het buitenland 
octrooi nemende, terzelfder tijd rondkijken , of wij onze 
welwillende naburen ook herooven kunnen van hunne 
voortbrengselen? Genoemd lid vindt het misschien 
ook moreel, dat wij zoover gekomen zijn, dat zelfs 
onze Regering, hoofden van Departementen van alge
meen bestuur er geen kwaad inzien, zich de uitvin
ding van particulieren eenvoudig toe te eigenen en 
die dooi- allerlei krukken bilfiij en natuurlijk srh'rcht 
tedoen uitvoeren, alsof aau eene uitvinding geen eigen
dom kleeft, ook zelfs, wanneer dit niet meer in ons 
wetboek staat. Vraag hierover s, V, p. den heer 
Lefebre te 's-llage. 

Neen! niet de octrooiwet is immoreel, maar de 
afschaffing is het iu hooge mate. Ik noem een wet
boek, dat mijn eigendom niet beschermt, een on
volledig wetboek; het eigendom voor den een be
schermen en dat van den ander ten prooi geven aan 
iedereen, is partijdigheid en onbillijkheid. 

De afschaffing van de octrooiwet heeft geen na-
deshgen Invloed uitgeoefend op bet doen vau uitvin
dingen, sprak in 1878 ecu lid der Tweede Kamer, 
Vraag hierover de heeren .lansma van der Ploegen 
Lefebre en uit mijn In-scheiden dagboek kan ik u 
verhalen, Mijnheer de Redacteur, dat mij verleden 
jaar drie nieuwe vindingen zijn aangeboden, waar
van er twee niet zonder waarde waren om VOOT gemeen-
sehrip|ielijke rekening te exploiteeren. Heden ligt op 
mijn lessenaar voor dit jaar het tweede geval ten 
onderzoek, waarvan een tot beveiliging van passa
giers op spoorwegen. A l deze vindingen heb ik 
beslist geweigerd, omdat ik mijn tijd beter kan ge
bruiken met werken, waarmede ik tenminste voor
deel kan behalen. Ik heb op de vraag: nwal willen 
zij er dan mee doen, want wij hebben zelven geen 
vermogen .'" geantwoord : wegsluiten , mijnheeren ! 
want het is uw eigendom, totdat de hemel hier te 
lande is opgehelderd. 

liet argument van de tegenstanders, dat Zwitser
land het bij uitnemendheid industrieel land ook geen 
octrooiwet heeft, dreigt evenals dat van Luxemburg 
in het water te zullen vallen. 

Ziehier, Mijnheer de Redacteur! wat Van R. 
daarover schrijft in De Opmerker van 25 Septem
ber 11. In Zurich wenl in April 11. eene conferentie 
belegd, waar met geestdrift en op beslissende wijss 
bet besluit genomen werd , om door eene commissie 
den Bondsraad een adres aan te bieden, met ver
zoek om opnieuw eene regeling in bet leven te roc-
pen, ter bescherming van den industrieelen eigendom. 

Met onwrikbare bewijsgronden, zegt v. IL, wordt 
de noodzakelijke bescherming van uitvindingen ge
slaafd Met den racesten nadruk wordt erop ge
wezen, dat de industrie mede bij enne goede octrooi
wet voordeel heelt, want, indien er geene bescher
ming voor eene uitvinding bestaat, zal elk labrikant, 
die, door veeljarige studie en Opoffering van kosten, 
in zijne fabriek ingrijpende verbeteringen aanbrengt, 
deze zoo geheim mogelijk houden, iets, wat zeer 
natuurlijk is , want elk ander fabrikant kan ongehin
derd die verbeteringen voor zijne lubriek zich ten 
nutte maken , en het is duidelijk , dat niemand arbeid 
en kosten voor ziju concurrent veil heeft. 

In genoemd adres worden ook voorbeelden aange
haald , dal jouge Zwitsei'Kche ingenieurs, die voor 
hunne wetenschappelijke ontwikkeling naar het buiten
land gingen , menigmaal niet wantrouwen werden ont
vangen eu algewe/eu, doordien men de toegejtaste 
uitvindingen ongaarne naar Zwitserland zag over
brengen, waar de uitvinder voor zijne verbeteringen 
geen bescherming heeft kunnen verkrijgen. 

Prachtig denkbeeld van de buiten landsche labri-
kanten eu uitvinders! Op deze wijze kan men die 
kleine landjes , die meeiien de wijsheid in pacht te 
bobben, terechtsetten, vooral wanneer nu ook alle 
vreemde scholen vont- hooger ouderwijs voor deze 
gesloten worden, waar de industrieele eigendom 
van een der nuttigste klissen der maatschappij niet 
wonlt geres|iecteenl, om zoodoende eindelijk onze 
Wetgevende Macht op den weg te dringen, die in 
alle landen als humaan beschouwd vverdt. 

Mijnheer de Redacteur, u dankzeggende voor de 
verleende ruimte , blijf ik nis altijd 

Uw Die. 
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Aankondiifingen van Aanbrsie<lin<f,en. 
Maandag, I \ti*. 

Lelden, te ureu. door burg. eu vveth.: het ver
richten van onderscheidene werkzaamheden in bet gebouw 
der tusschensehool op de Oude-Vest 

Am-lt-rdam, te 1 u r e u . door de Holl. Uzoren-
4iKN>iwegiui'alscha|>|>ij, in liet Vosje: lo. bet vergrooten vau 
Je locoinotievenloods te Hilversum. Raming f 12,500; 
2o. bet vernieuw herstellen van haaiial'sluit ingen 
van geereiwiteeril vurenhout, langs «tiunrwfg Amster
dam -lt'I1I.-KI.IMI. Raming ƒ1000: 3o. het maken van 
eene goederenloods en het verplaats,- vergrooten van 
t-ene verhoogde los- en ladingplaatseii bijkomende werken 
np het slationseuiplai leut Ie Leiden Itamiiig / 2A.300. 

t imen**, te 0 uren. door regenten over bet huis van 
irrest: de levering der licnoodigd heden vuor het onderhoud 
Ier gevangenen god. 'Hf. 

l l r i T f i i t f c n , H o. il.Kij- VV. .1. v. d. Duim: bet 
bouwen van een woonhuis aan de Kok. 

H a i i H , s sjav, 
*rohein. te 1 uur. ten kantore .lei gasfabriek: de 
Lering van 6,030.000 KU. Duhsche gaskolen. 
VHM-I I . te 1 uur, door hiirg. en vveth.: het aiuoveeietl 
o de beslaande- en het maken van eene nieuwe vaste 

bonten brug over het Ann'epenliep te Schioveii, in den 
van Sehieven naar Anreep. 

Itul I eril.im . door de c.iiniilissje der godsdienstoefening 
voor jongelieoVn, iu De Romein: Inl houwen eener kerk. 

\X m-ri-ilu- , 3 Vin . 
'••Hage, Le 11 uren, door het ministerie van vvaterst. 

enz.: lo. «le herstellingen eu vernieuwingen aau «le Kijks-
vverken op bet Zwartt-watcr, met het onderhoii.! daarvan 
en -I" at'l.aki- _ van bel vaarwalei fjed. KI, l{; g 
J 350(1: 2o. h.-t verrichten van baggerwerk in bet Zwol
se lied iep. Raming ƒ O.Sti per M 

ZlJ|if, te 11 uren, duur hel bestuur van het cal. vva-
leischap Hruiiusse. ui «le Herberg: Int leveren en storten 
van U'00 scheepstouw gewone D.mruiksche-. Lessj -sche-
of bazaltste..|i. en 30(1 schee|isliins afval van soortgelijke 
steen. 

'••Ilage, te 12 uren, door het ministerie van watersL 

enz,: het verrichten van grondwerken en het maken van 
bruggen en verdere werken v • bet gedeelte Zaandam— 
Oudendijk van «len s|nmrweg Zaanstreek -Ktikhuizeii. Inl. 
bij den eerstaanw. ingenieur le Hoorn. Raming ƒ512.000. 

H r i r t . te 12 .-II. «|.H.r d.-n dir.rt.-iir der ailill.-ii.--
stap-l- . ' i i «ou-liuett.'iii,igazi]iieii: .Ie I.sering van k.ir-
«loessaai. buskruitkbvdeii. h,.ksree| schrank reepen, 
groote eu kleine kaïuinstrnpjien, bo .fdtoiiwen tot brand-
haken, ophaallouwen voor brandbluschmkldelen, tan •><-
hoeve van d lienst iu Nederlandsch-ludié over '82. 

Katlrrdam, le I uur. door borg. en w'tb.: het 
bouwen van i rundvee-slachthuis mei stalgeboiiwen, 
o|i een nabij deu Huogcu lioe/.ein gelegen terrein. 

i i . i i i - - . i i i j . . te I uur, door burg. eu vveth.: bet uit
diepen der haven ter lengte van ÏOU M., aan den haven-
iin'ii.l. benevens een g.'deelte der bavenkom voor de 
Bfensterschcsluis. Aanw. I Nov., te 11 uren. 

I t n i hl . te 2 l i l i ' i i , door de lll.iatscliappij tut evjd. vau 
Staatsspoorwegen, aan bet c.eutraalbuiean: 'het afbreken 
van het nog bestaande gedei-lle eu bet wi-dempl.ouwen 
van het ha I tegel i. ui w te Ibioghaleii. Inl. bij «len sectie-
ingenieur te (ii'oiiiugeti. 

l U r l l s u n m , door hel (hjksbesl • der Vtjl'-deelen-Zee-
düken-lluiteinliiks: de levering van 3IHI stuks grenen dijk-
|ialeii van 71 il.M. lengte. 

Hom I. r.l.i; , 4 Ho*. 
a—terinnS) te l i uren, san bet directiegebouw der 

marine: «Ie levering vau: lo. grenen balkdelen, So, vuren 
idem, 3e. deunen idem, aldaar; bij de directie der marine 
te Will. .Mid van: 40. eiken balken. 5a karkU-k. 

tnmlrrdam, te 11 «ren. aan 's Rijks werf: «Ie levering 
san bet «lepactetuent van marine ran lo. OO.UJU KU. 
NoonUibeii hennen, 3o. S00 tons Moskovische teer. 

Ilaarli-m, Ie I uur, ter secretarie van rlen Haarlem
mer polder: het veldiepen vau 2 vakk Ier vaarten 
iu dien polder, bil. bij den l Stoplichter, te Haarlem 
eu bij de belrukken opzichters, 

II.• !•-uk . te :• . uren. «loor het ministerie van v.ater-
sUiat en/., aan het gebouw van het prov. bestuur: bet 
driejarig onderhoud oer Ripntseevmrken «>i> Wïermgen. 
Raming ƒ7500 per jaar. 

Mehleeam, te 6 ureu. door bet be>i «Ier imicieieu-
veretMligillg : ii'iie overdekte betiuuueriug van de be
slaande kegelbaan. 

VrlJd»K< A Mnv, 
V H V M - I I , le \t\ya nren. door bet nuni-terie van water

staat «'ii/.. aan bet gebouw vau het prov. bestuur: het 
driejarig onderhoud der werken vuu de Zuid-Willemsvaart 
voor het gedeelte iu Noord-lirahaiit. Aauw. 3 Nov. Ra
ming ƒ40.000 |H-r jaar. 

trnlM-m, te 1:.' uren. door bet uiiiiisterie van water
staat enz., aau het gebouw van bet pmv. bestuur: het 
vervangen van de Rruggeler eu Kaïj.-rs vlotbruggen «l«Nir 
ijzeren draaibruggen over bet A|nd«liMiniscbe Kanaal, 
flaming J 11.1125. 

Kul i «iil.rii , te 5 uren. door den bon vvknndige -I. de 
li • •• iu De l'nie: hel maken van een bijbouw op een 
terrein aan «Ie zuidzijde van de kapel iu de Eendracht-
straal aldaar. 

/at i'riliij; . ft ll . i 
/u i i l l r , I.' 1 uur. door burg. en weth.: het leveren en 

stellen vau een ijzeren hek tot afsluiting van bet terrein 
•let ga-fabriek aldaar. 

i i , . . . i t« in , door deu architect S. Roos: het boawen vsn 
2 woonhuizen uan helStateubotwerk, aldaar. Teekeningen 
liggen in liet N«N>r.l-eii-Ziii«lbollaiidscb Koftiehuis. aldaar. 

MHMiidMK. *t ajnv. 
Vin-lei .l.im . te I ' . uivu, door «Ie directie der Holl. 

l.lz<-reii-spH>rwegiiiuatscfia|ipij. in Het Vosje: bet maken 
van 2 boiilen liulpbrugg«,u vuoi dubbel spoor in do nabij
heid vau het station Den Haag. Ramiug ". 

lilo-.l..^ . H HaT, 
n-llaicr, te 11 ureu, door bet ministerie van marine: 

hel bouwen en leveren van 'l liMidskolters, met beschie
ting e astgestel, van 10 M. Iul. 0 eu 8 Nov. bij den 
bouwkundige lui deu dienst vau bet loodswezen, te 
's-llage. 

VVurnsdaa , lo N«v. 
te VI uren. door bet ministerie van vvaterst. 

enz., ten dienste «Ier Staatsspoorwegen: het maken en 
leveren van 200 ijzeren lantaarnpalen. 200 armen eu 400 
koperen lantaarns. Inl. op het bureau der spoorwegen te 
's-llage. ba g ƒ 111.500. 

/uifeu (bijl, dnor commissarissen der landbouwkolonie 
•Nederland*ii Hettrsy', in De Laatste stuiver: de leve
ring der iM'iiiNMhgdböleu ten behoeve der kolonie iu '81. 

Ilandrrda*, I I Ra*. 
Iliiiirlriii . tc 2 ' r l ureu. door het ministerie van water

staat enz., aan h.-t gebouw vau bet prov. bestuur: lo. 
het driejarig onderhoud van de Petteiuer zeewering. I; •-
miiig J 12.i)iK) per jaar: 2o. nleiu van de Helderscbe zee
wering. Ituning M I K . per jaar. Aanw. lï Nov. 

' Vri j . l . t j i . ia Nov, 
l . i i M i i i i - r i i , te 12 oren. door het ministerie vim wa

terstaat en/., aan het gebouw van hel prov. best.: bet 
driejarig onderhoud «Ier waterkeringen mn ou bij bel 
gehucht Tcr-Ajiel eu van die bij de Hom lange, in 2 perc. 
eu in UI.ISS.1. Aanw. I Nov. Raming: |«re. 1 J 3y(l per 
jaar, p.-ie. 2 ƒ165 per jaar. 

V f ttli el, te 2 uren. door I'. Ohviers. aan nemer te 
tb- t i . by L van Rijbroek: het stulutdoorwerk met 
cement werken van 2 vvnouhiiizen. iuaga/i|n «-n acbterboiiw 
i. - Veghel. als I,. bet stukaiUirwcrk eener school met 
bgbehooren. Aanw. 8 Nov. 

Il.i.illila- , | A ISSV. 
vi.i.i-i rii ui te lit uren, door bet nunisterie vun wa

terstaat enz., aan bel gebouw vau het pmv. best.: het 
vijfjarig onderhoud u der Ziud-Willen.swiart, voor het 
gedeelte til l.i mg van den b.weuiu I van de Maas bo 
de boofdsiuis te Maastricht tet «I- lielgische grens te 
Smeermaas en van het Voedugskanaal. Ranung /'U80o 
per jaar: 2«>. idem, voor het g«-d«-«-lt<- iu Limburg van de 
grens van llelgie nabij Loozen |.>l de grens van Noonl-
Brabant Ittuuug /'l:i.uuu per jaar. Aauw. van balde 
U eu 11 Nov. 

i i • II - ii a ^ , I A ajav. 
Aitarn, te 12 uren. door hel ministerie vau vvaterst. 

eu/.. aan bet gebouw van bet prov. h<-s|utir: lo. het vier
jarig onderbond der Riiks-groote wegen iu Ünmte; 2«>. 
idetii van de Hoofd-. Ü.'ilec- en lJosteruiocrsdio va.ilten. 
Itamiiig va 2 ƒ10.425 per jaar. Aauw. van lieide y 
November. 

U ni'ii.rfiiï, I f Vin. 
H - I I U K I ' . tc II uren. door bet ministerie vau wat etst. 

enz.: Iu, het verrichten van werken tot verbetering van 
de Boven-Moas onder de gemeente lleesol. tusschen de 
kik terraaieii 88 eu '.ui. Aauw. 13 Nov. Itamiiig J -VMM; 
2o. bet vol to. tien der verbooging en verzwaring van «Ion 
bandijk langs den linkeroever dor Nieuwe-Merwede, vnu 
ile greiisscbeiding tusschen de gemeente Werkendam met 
Made o a. tut aan deu vcrhiudingsdaui tusschen de 
I).-en<-plaat eu de Aiuia-Jacuninaplaitt. Aanw. 12 en 13 
Nov. Raming ƒ90,100; 8a bet verrichten vau eenige 
werken ter lioruialiseeiiug van de Waal onder Drake] en 
l'oedeioijen, tusschen de kil tterraaioii 01 en 04 der 
beriieue rivierkaart. Aanw. 12 «-n 13 Nov. Raming ƒ58,950. 

'n-llutce, te 12 uren. door het ministerie vau water-
staal enz., ten dienste der Staatsspoorwegen: lo. «Ie levering 
van stalen spooiNtaven niet ij/ereu eind verbind ingen eu 
van baaklHiut in 2 perc; 2o. het maken ou leven-u vau 
150 t.iiigbewegingen v.Nir spoorvvissels. Raming ƒ18.000. 
lid. op het bureau dor lUUUtWagen te 's-Ilage. 

l i i i l .n t>- 12 uren. door burg. eu weth.: lo. het bou
wen van een sch.Hilgelt.iuw. te llijkeu. gein. Reilen: 2u. 
het bouwen van een idem. te Wijsber, g Reilen: 8o. 
het bouwen van eene onder wijzers woning, te Wijslier. 
All.'s t bijlevi'l mg V.lll malei l.llen. benevens s, ||,HII-
baukeu. Iul. bij burg. en weth. 

VrUdMg. |W nav, 
Middelburg. Ie 111 uren. door hel ministerie van wa

terstaat enz., aan bet gebouw van het pmv. bestuur: het 
bestraten niet Qucnastkeicu van de losplaats iu de bin
nenhaven te Weineldiiige. Aauw. l : | en 15 Nov. Ra
ming f 1637. 

- II..-1I1. te 10'/, uren. door het ministerie van water-
staal euz., aan het gebouw van bet prov. In-stuur: het 
beplanten van don zijtak van d.-u ltijks-gro.it.-n weg le 
kl uo. 7. over Eindhoven en Val keus waard naar de 11**1-
gische grens in de richting van Luik. Aauw. 15 Nov. 
L'.IIIIM.J ƒ VÖ0. 

SEaterdag, 20 \«\. 
l ' t reeht , to 2 uren, dooi- hol ministerie vau waterstaat 

enz., aan het gebonw vau het prov. bestuur: het drie
jarig onderhoud van- eu het verrichten vau eenige ver
nieuwingen aau de Hijks-hulpsihulsluis le Vreeswijk, geil. 
'31- '83. Aauw. 10 Nov. Raming / ,«730. 

Ileerenveen, t«- 2 uii-n, door bet polderbestuur van 
het 4e eu 5e Veen. li strict onder Engwinleii, t.-iigein te-
huize vau faigvviideii: bet stichten vaneen gehnuw. in
gericht voor e.-n diibbel-stiiouivij/elgi-inaai. met aaubi--
hiHHcnde werken, ten dienste vau «len polder. 

Il . i .u.l , .- . MJav, 
'a-Hage, t.t 1 M | uren. door het ministerie van water

staat euz., aau bet gebouw vau het prov. bestuur: het 
driejarig onderhoud van de Ling.-werken te Aspereti. 
Aanw. 17 Nov. Raming ƒ4700 per jaar. 

Waeewêwf. sa 
•-Ilagr, te 11 uren. door het ministerie van vvaterst. 

enz.: lo. het voltooien der steeultedekkiiig np den noorde
lijken dam en hel bestorten der beide dammen langs bel 
heteldiep. Raining ƒ 30,900; 2o. het ouderhotiden van de 
liijk-iivi-rweiken laiigs b .l Keteldiep en daaruiet' in ver
band staande In-i-stellingen z. Raining f'wm. Aauw. 
van beide 1« Nov. 

Vrlldng, S« MJav. 
Zwolle, te 12 uren, d • het ministerie van waterst, 

enz., aan het gebouw vau het prov. bestuur: het ver
richten val Inge herstellingen aan de vleugels en noor
delijke schutkolk-ltesclioeiitig van de kleine schutsluis te 
Kalerveoi'. Aanw. 22 Nov., to 12 uivn. Itauung / ; •,;,u. 

11 i . t . . 29 \mv. 
ll.insd-j. in . ie 10 uren, door het ministerie van wa

terstaat enz., aan het gelmuw van het prov. In-stuur: bet 
vijfjarig otiderl I van de [{ijks-gmule wegen in Lim
bing, in s pen-. Aanw. 23 en 25 Nov. Raming: perc. I 
f 4(12(1. peiv. 2 / '.HllHI. pere. 3 /'3(100, perc. \ /'72WI, pei-e. 
5 ƒ 7800, |.erc. (I ƒ11,540, [tere. 7 ƒ 5000, peiv. 8 ƒ11150. 

« iiiiis.i.,K . | 'lirr. 
'n-llagr, te 11 uivn. door liet ministerie van waterst. 

enz.: de levering van liallastst.en voor de Hi jksri vier wer
ken np de Rovon-M.ias. in 2 per,-. 

II.. ml. r.l..1- II ei 
ll.i.irlrm. te 2 ' , uren. iliior het iituiistet ie van water

staat enz., aan bet gebouw vau het pmv. bestuur: het 
driejarig onderhoud van bel jaagpad C a. langs h.-t Zui-
dcr- en N.H.ril.-r-SjMirn.'. Aauw. 27 Nov. Raming J IU00. 

.11 mttidnK , t l liet'. 
11....-I rii In . te IU ureu. door het ministerie vau wa

terstaat enz., aau het gebouw van het pmv. bestuur: hel 
vijfjarig onderhoud van de Noordervaart t bet zykaiiaal 
uaar de Maas. iu Limburg. Aanw. 3(1 Nov. eu 2 Dec. 
Raming ƒ4100 J K T jaar. 

Vrijdag, ia Vee. 
Zwolle, t.- 12 uren. door het ministerie van water

staat enz., aau het gebouw van het pmv. bestuurt het 
vierjarig onderhoud van de groote Rijkswegen iu Overijsel, 
in 8 [tore. Aanw.: (tere. 1 en 8. 3(1 Nov., perc. 3 en ó, 1 
Dec. perc 2 en 0 (gedeeltelijk!. 2 Dec. jterc ti (gedeelte
lijk). 3 Dec. pure. 4, 4 Dec, te 11 uren. 

Alloop van Aaiiiirslfiliii^rii. 
Vii in l i ' t i , 12 Oct: het bouwen van t-eue bttrgloodsaan 

de Karn IksloOt; mgek. 8 bilj., als: 
H. \.m Rhijii. / 42V0 
T. Roeten, • 4200 
D. l l . Streefkerk, • 4100 
E . .1. Jurriens, • -KHK) 
.1. II. Ilufen, HU'.iy 
A. Keurs, W.w* 
J. I' Ilufen Jr.. » 3745 
E. Wouda, t 3210 

Nleiiwer-AiiiHtrl. 10 Oct.: het bouwen eener land-
Imuweiswoning aan deu Amsieldijk bil 't Kalfje te Nieu-
wer-Amstel. teu behoeve vau ,1. I'b. Sibrniler; ingekomen 
15 bilj.. al-: 
J. de Vries, te Puniicrend. ƒ 11.053 
Th. Nieuwhuis » Nieuwer-Ainstel. . 11.203 
J. PooL » Amstenlam, « lO.'JS-t 
II. de tui mt » Knollendam. » 0.1115 
II. Nederstigt, Kudelslaart, •• u.fino 
N. vau Steenwijk. Onder-Aiustel, .. y.;,|i) 
1, Itiebler. „ idem '.'. . l > 
M- I uw. „ Spanbroek. * 9285 
W. van Ingen, i RodegRiveii, i 8,960 
D Kramer. - Schagen, • H.0tMj 
A. oliehoek, i Mij.lr.-cht. . 8.555 
L. Kmoue. • Kwakel luj Uithoorn, i 8,536 
M. bijii.velil. M Mijdrecht, * 8.449 
ti. VA. Straatsburg. 1 Haarlem. 1 8.400 
Uebr. t i . fkidegraven. » Nieuwkoop. • 7,085 
gegund. 

Lelden, 18 Oct.: bet verder afbreken. Opruimen en 
herbouwen van bet perc nu. 35 aan de Murschstraat al
daar, oinlet- beber'i* van den archil.-ct I'. (J. Lamel: ge
gund aan J. de Vos, te Leiden, voor y.1540. 

Uiooekerke, 20 Oct.: bet verhoogen ,-n verzwaren 
van de inlaagkade in den Suphiitimliler: ingek. 5 bib., als: 
I'. F. de Wdde. te Middel g. / 3 i tó 
M. Hreas » tuluiispUil. fiifi 
i: v. d. Berge, • idem » 2700 
P. Verbuig, ,1 idem » 2097 
J. v. d. Rand, .. Wissekerke, » 2019 
gegund. 

Ilrlehtil/en. 21 (Vt : het gedeeltelijk afbreken en met 
een nieuwen aanbouw vergrooten van de preduumtSWO-
miig te Driehuilen; ingek. 12 bilj, als: 
J. Ul.iauw .Ibz.. te (iraft. ƒ 5(100. 
K. Alblas. . Npendain. 4 y{ M ) , 
P, lloldewijn. » Wust-Oiaftdijk. * 4^25.75 
J. Verweel. » Olerl.-ek. a 4795. 
•I Slooten, • tiro.it-Sclier r. - 4 7 0 0 . 
i>. liakk.r. • Alkmaar, •• 45SII. 
K. vierbehij. .. Ile Rijp, 1.100. 
D. Iv'i 11 « Schagen, ., 4485. 
J- Hoogland. o Alkmaar, 1 4444. 
H de limot. Knoll lam. • 4307. 
I'. van Lub, » Liinineii, » 4290. 
K. k. Koppen, • West-Graft.lijk. 3sh2. 

Ileerjuitsdant. 21 Oct.: bet bouwen vau eeu bink van 
4 woningen; ing.-k. 14 bilj., als: 
J. de Luige, te Dordrecht, ƒ4999. 
A. van llolda eu 

A. Helleman. • Krimpen a/d Lek. 1 4995. 
II. Degens Jr.. 1 Dordrecht, • 4194. 
.1. fiterliiide, • 's-Uravended, 38U0. 
A. van Hameren, 1 Strijen, • 3770. 
(1. II. Lodders. ,. 11,-|.-Ambacht. . 3759. 
A. Ondei-duimden, « ll.vijaiisdani. » 8754. 
A. Lagendijk. » IbisiMird. * 300(1. 
K. Karsseboiiin, « idem 1 3500. 
M. Berth, • Ridderkerk. .. 3450. 
D. II. Overgaanw', . Ileerjausdam. 8:143. 
J. Hooghart, 1 idem 1 3333.33 
J- G.'iiw. • idem 3:100. 
.1. van Trigt, * idem „ 328a. 

'•-Hage. 22 Oct.: de aanleg van eene telegraaflijn hit
seden Ol.lei,zaal eu Ootmarsinu: ingek. 7 hilj.. als: 
J. Ter Siege, te Ootmarsiiui. ƒ 807. 
F. Aberson, • Steenwijk, >. 777-77 
('. 1'rniilijii. * Ootmarsum, * 720. 
IL Rik.rs. , Oldenzaal, » 088. 
(1. .1. Huurman. » Deventer, • 077-
H. v. d. Sluys I. Zw.ill.ik. I S J H | . ., fid:,, 
l(. Weslerhof. Zwolle. 657. 

(.ruiiliijji-ii, 22 Oct.: het 3jarig onderhoud der als 
Zeewering dienende voormalige vestingwallen te Delfzijl: 
ingek. 3 bilj., als: 
•I, .1. Sijilzes, te Farmsiiui, ƒ 984 
.1. Hemmes, * idem » 975 
J. van I km ren, 1 Delfzijl, » 958 
POT jaar. 

/.millr. 22 Oct.: hot 3jarig onderhoud van de Rijks-
shiizeii met de daarmede in verband staande werken te 
Zwartsluis; minste inschr. was J. Otten, le Meppel, voor 
ƒ W64 i««-r jaar. 

AniMrrdam, 22 Oct.: bet bouwen van een winkelhuis 
met bovenwoningen voor T. Maivos, onder In-heer van 
deu iugeiiicur-architect A. L. van liendt: ingekomen 17 
bilj.. als: 
Helle en Kosters, te Amsterdam, ƒ 20,300. 
.1. P">t, 1 idem •» 18.90U. 
C. C v. d. Heide, 1 idem . 17,360. 

O. Woud, 
M. J. de Kok. 
Timmer en Fiirstner. 
I'. It. Schroder, 
II Rietsnijder en Zu., 
II. vau Huren, 
II. ti. Scholten, 
L. v . d. Zaag, 
II. C Ilorlas, 
Pstem en Van Baaren, 
Oosterink eu Schut, 
W. Meijer, 
Pronte en Sohoonenburg, 
Groenhof en Haak, 
gegund. 

AniHterdani. 23 Oct.: 

e Amsterdam. 
i idem 
• idem 
i idem 
i idem 
• idem 
i idem 
i Leeuwarden, 
< Amsterdam, 

idem 
> idem 

idem 
idem 

> idem 

f 15,951. 
• 15,124. 
» 14,95(1. 
i 11,524. 

13,995. 
- 13,900. 
I 13.889. 
I. 13,8hl. 
I 13,549. 
I 13,51)0. 
i. 18,100. 
• 12,280. 
•i 11,899.15 

11,800. 

bet boUWen van een woonhuis 
•nel b.i nbiiis de Vondelkade 49, onder beheer van 
don architect J. van Looij: ingekomen 17 bilj.. als: 
II. A. Rukkers, te Amsterdam, 
D. Heijink, * idem 
W. de Waal, » idem 
Pretilzler en Struijs, >. idem 
W. Voskuiji, i Idem 
11. Rietstiijder en Zn.. » idem 
A. van Lieinl, » idem 
Reiuierse, • idem 
.1. .1. Koekholts. > idem 
II. (i. Schuiten, » idem 
Oosteriiik eu Schut, • idem 
L. v. d. Zaag, » Leeuwarden. 
G J. Maks Jz., i Amsterdam, 
J. II. Schaefer, « idem 
H. C Durlas, l Idem 
i ' , O. Haentjr-s, » idem 
VV.Peetena .1. A.v.Hsaren,» idem 
gegund aau J. II. Schaefer. 

Krauw, 25 Oct.: but slichten van een nieuw wuagge-

f 16,900. 
I 19.51IU. 
I 19.200. 
i 18,950. 
•I 18,981, 
l 18.895. 
I 17,9'.'8 5< 
» 17.MH). 
.i 17.7(K). 
- 17.2L'9. 
- 17,200. 
• 17.158. 

1(1.5(HI. 
16.450. 
15.722. 

enz,: ingek. 13 hilj.. 
i- Joiil'i'. 
i timuvv, i 
. Kraneker. » 
> Britsnïm, » 
» Terhorne. • 
• llroiivv. » 
> idem i 
. Beetgum, > 
. Suaineer, i 
i Hanlegarijp. 
ii limuw. i 
i Drogeh.iui, • 
i l.ekkiiui. • 
t. d. Schaaf, te Gmuw. 

U i l 
4030 
4013 
•1 
3890 
3880 
387(1 
8839 
3830 
8740 

.•lll'.ls 

viMir 

bouw, braiidspiutb.-i'gplaal 
F. .1, Klijnsuia. 
T. Iliemsti-a. 
S. A. Rergsma, 
S. .1. Fokk.-ns, 
K. J. v. i l . Schaaf. 
Ii.br. Zijlstra, 
P. .1. Ilouiistru, 
A. C Hakker, 
II. Lld.-cing. 
R. W. Rmgnalda. 
II. F. v. d. Schaaf, 
S. D. v. d. Meer. 
tl. A. Steens-ma, 

Aanget. n d.N.r II. F. 
ƒ 8 4 5 0 : gehuild. 

Maaalrlrhl, 25 Oct.: het ajarig onderlioud van de 
veerdauituen. vaartuigen eu hetgeen verder behoort tot 
tie Rijksven-n op de Maas in Limburg: muist.' inschr. 
waren': perc 1, M. Vogels, te Wesseiu, vuur ƒ720; perc 2. 
I'. II. l'reiuers. le Maasbraclit, vtior ƒ13.885. 

'«-Ilage, 25 Oct.: de levering van steenkolen ged. "M 
ten bel ve van den dienst voor do stiKiiiiwaU-riiioluns 
vau het Steenenhoeksche kan; 
dam: minste inschr. voor 
Masmn eu Zonen, te Durdn 

l i . M • i i i . - r , 20 Oct: bet 
winkelhun voor W. F. lil 
beboer van den aivhitect li 
bilj.. als: 
11. H. Lepping, 
II. v. il. Worp. 
II. Oeesiuk, 
.1. Pot Jz., 
II. Koililing. 
.1. Wittevi'-n. 
A. .1. M.-nsink. 
A. lebervvee. 
V. i l . Spoel en Van Vorden, 
W. .1. K.ilkert. 
E. Remaak, 
geg iu nl. 

II-i.i-wilei . 20 IK't.: het bouwen eener school, berg
plaats enz.: mgek. 13 bilj.. als: 

Nisselroij, te Helden, 

beide i . 'n 1 .i «aren M. J. 
v l i l . ii / 0.4:i*' III.. 

WHHIIIM>.|| ,':«• Ii.'l wi.m- I'll 
"iiiiink. .i.ni il< , Ui nik. ,n,l, t 

.. le Riele W/.: ingekomen II 

t(' llt'Vl'll.lT. f i960 
•i iill'lll . WW 
. i.l.-in asvi 
• U a n ,, 8849 
n Idem i 1841 

I.I-I,, „ i s m 
- Idem -'^Hi 
, idem . 2»I0 
. .1 *»»> 
• iili'm „ uoo 
• uil-in „ ï:liin 

W. Ver-Ha . St.-Odiliénberg. 
i IfoeniKHid. 
i Maasiuel, 
' K . H I I I K H O L 
• Maasmel. 

Maasbi.iebt, 
idem 

/ 15.970 
" 14,217 
l 14,193 
.. M.Mio 

Ma.lsi.iel. 
• Nieuwsiiul, 
, lleijtl.uizen, 
' Uaasnlel, 

13,722 
I 13,31 Hl 
i 13.21'J 
• 12,9911 
•I 18,609 
» 12.254 
'i 11.940 
l 10,473 

Jgebiiuw, 
nell (5 bil-

ƒ' 21.975 
•• 2 MIMI 
II 24.012 
" 23,940 
" 21.M12 
I. 23,3411 
• 23.3:15 
• 81,768 

II \ i 
.1. Baptist (..v. 
W. II Pouli, 
I'. van M.bck. 
II. * - Jni.ss.ii. 
(1. f l . Meslruiil. 
J. Lennards, 
W. Reii .s. 
P. J. l'b.U'bs. 
II. van Onslaije 
\ l . Piillaeld. 
-.•Lllll . l . 

BeeMjesse. SO Oct; het bouwen vaneenaeho 
in (1 lokalen, met ouderwijzerswoiuiig; iiigek.ni 
j i i i . i l . als : 
0. Beltman, Is Enschedé, 
M. Westenberg, l Almelo... 
K. Sebolten, I idem 
ti . J. ten Holt, i Hengeloo, 
J. ter Stege, Ontioaisoui, 
A. Ilniothengel. I Home. 
L, 1'. (Jnt.itbuis. i H.-ugeluo. 
1. tbesvel.1, i Wielden, 

*i iiii.in, 20 Oct.: lo. het doen van boringen voor 
ilrinkwater: ingek. 3 bilj., als: 
('. F. X. Klemeieldt. te Arnhem, ƒ 1418. 
K. A. Loonen. " idem » 1189. 
Pinna J- H, fVaJimnnn, i idem • 1184.86 
de gunning is iu beraad gebnudeii. 

2.i. de levering van branilstollen (steenkolen en gruis); 
ingek. 2 bilj, als: 

O. Hungers, ie Arnhem, kolen voor J 0.95, gruis voor 
/ 0 . W por 100 KG. 

l i . \ \ . RuiL'eliug. idem. kolen voor ƒ 1.02. gruis voor 
ƒ0.07 jier 100 K(i. leder pere. is aan den minsten inschr. 
^ MlatrnlMC, 26 Oct.: het verdedigen van den onder-
zeeschen .n-v.-r tl.Hir steeulH-slorting; mgek 3 bilj.. als: 
I». M.terland. te Staveniss.-. ƒ 8004 
P. A. v. d. Velde, » Neuzen, i 7715 
II. de Jong, • idem 7434 
Raming » 8500 

Kin mi mager * l , 20 Oct.: het afbreken en wederop
bouwen der vaste brug mie Scheclepijp", nabij Veenwiin
den; ingekomen 9 bilj., als: 
Westerink, te Ki>o, ƒ 1494 
J. II GrOS, Wipis, | 1450 
J. Rakker, » Knfliuil. I 1423 
J, R. Tiggelaar, * I nwarden, - l:i8ft 
II. W. hingnoldiis, * Hanlegarijp, » 1237 
S. D. v. d. Meer, • Dnigebaiii. 121* 
f). V. Jiiuwstni, » Veen wouden. » 1187 
(,. Haailsma v. d. Werf, • Dukkiuu. > 1179 
R. ile Jong, i Dautuinawoude, i 1114 
gegund. 

Leeuwarden, 20 Oct.: lo, bet vierjarig onderhoud der 
Nesser- en Kiestra-zijlen c a. en der Ruksbruggeu te 
ilurgwerd, in de Leegte eu over de voormalige hmteiishiis 

•elen; perc. I, ingek. 2 bilj. 1 te Mmunke/i)l. in 2 per 
K. W. de Jong. Ie Akkrum, 
L. II. vau Noonl, • Lemmer, 

perc 2, ingekomen 2 bilj.. als: 
L. II. van Noord, te Lemmer, 
J. Langenhoist, I llarlinp-i 
alles per jaar. 

2o. Ie'! eenjarig onderhoud van de 
Staveren : ingek. 0 bilj., als: 
S. T. de Vries, te Staveren. 
P. J de Hoor, » idem 
II. L. L'iisveller, > idem 
T r, d. Heer, • llotkwernm, 
A. S. Wiggerts, • Huideloo|>eii 
A. S. Kup 

f «38 
f,35 

ƒ 896 
3*9 

havenwerken te 

ƒ 147» 
>i 1474 
I 1384 
-I 1349 
.. 1297 
l 1215 

Haar lem, 28 Oct.: lo. bet driejarig onderhond vau de 
duinen np Vlieland: minste inschr, was ('. D. Hakker Hoer, 
np Vlieland. VOOT ƒ4991 per jaar. 

2o. het verbeteren van de verdedigingswerken up hot 
noorderstraiid van Vbefoul: minste iiiscbr. waren .1. 01-
detibiirg, tc Herben en II. Notteliuan, te Schoor), VOOT 
/ 14,648. 

Berichten cn mededeelingen. 
B I N N E N L A N D . 

' s - G r a v e n h a g e . Door Z. M . is aan den gewezen 
liju'uispecteiir bij de Rijkstelcginaf II. A . Moolenaar 
Reeder, te rekenen van 1 September II., een |ieti-
sioen ten bate van den Staat verleend ten bedrage 
van ƒ 1096 's jaars. 

— Door den Minister van Koloniën is de heer 
(ï. J. Cauibicr, civiel ingenieur, gesteld ter beschik
king van deu (iouveriiiMir-tteneni.il van Nedeiiandsch-
ludie. om te wonlen bei:ot;md lot iidspirant-ingciiieiir 
bij den Waterstaat en 's Lands burgerlijke openbare 
werken daartelande. 

— Vanwege de Italiaansche Regeering is bij het 
DepartiMiuuit vau Hinnenlandsche Zaken ontvangen 
het prograinnia voor een wcdslrijd ten behoeve van 
bet gedenk toeken, te Rome op te richten, ter eere 
van Victor Emmanuel II , eersten Koning van Italië. 

Alle kunstenaren, zonder onderscheid, vreemde
lingen zoowel als Italianen , worden tot den wedstrijd 
loei:elaten. 

Dc mededingers worden volkomen vrijgelaten zoo
wel wat de opvatting en den stijl aangaat, als wat 
betreft de keus van de plaats, waar men vooi-stolt 
bet gedenkteeken np te richten. 

De ontwerpen mogen niet tot een hooger raming 
van uitgaven aanleiding geven dan van negen rn.il-
Uocn francs. 

Dc teekeningen of modellen moeten zoodanig ver
vaardigd ziju. . i i ; zij duidelijk de denkbeelden van 
deu mededinger doen kennen. 

Üe ontwer|>on zullen de hand teekening en het adres 
van don vervaardiger dragen, ol een spreuk, welke 
herhaald moet zijn op een met lak dicbtgestempeld 
brieven-envnloppe, waarbinnen de naam en het domi
cilie van den mededinger zullen vermeld zijn. Men 
zal slechts tlie envoJopjien openen, welke behooren bij 
inzendingen die een prijs behaald hebben. 

De wedsirijd zal gesloten worden den drie-en-twiii-
tigsteti Si-pteiiilior 1881, om 5 ure des namiddags. 

De ontwerpen moeten, te beginnen met den vijf-
en-twintigsten Augustus 1 8 8 1 , afgegeven worden 
aan bel Secretariaat, vun de Koninklijke Commissie 
bij het Departement van Hinneiilatnlsclie Zaken. 

Alle ontwerpen, uitgezonderd die welke een prijs 
zullen behaald hebben, moeten teruggenomen worden 
binnen twee maanden na het tijdstip, waarop de 
beoordeeling zal openbaar gemaakt zijn. 

Vóór de heoni deel ing zullen de ingezonden ont
werpen openlijk tentoongesteld worden. De lieoor-
deeling zal in de it'firieele courant openbaar gemaakt 
worden door de Koninklijke Commissie, in den vorm 
van een verslag, bevattende de uitkomsten van den 
wedstrijd. 

Drie pi ijzen, een van 50.000 fr., een van 30,000 
fr. en een van '2(1,(100 fr., zullen respectievelijk en 
naar rang van verdiensten a a n de vervaardigers d.-r 
drie beste otitwer(ien wonlen uitgereikt. Om een 
prijs te bekomen zal men minstens tien goede punten 
unictcn verkregen hebben. 

Dc; bekroonde ontwerjien zullen het eigendom van 
den Staat worden. 

Hel toekennen der prijzen verbindt den Staal 
geenszins tegenover de mededingers ten opzichte van 
de keus van bet uit te voeren ontwerp, en de ver
vaardiger van bet uitgekozen ontwerp zal niet kunnen 
vorderen, dat a a n hem bij voorkeur de uilvoering 
worde opgedragen. 

Ile Commissie belast met het toekennen der prijzen, 
met de keus van het uil te voeren ontwerp, met 
het inzamelen der gescheiikun ten behoeve van het 
gedenkteeken en met de zorg voorde goede uitvoering 
vau het werk, is bij koninklijk besluit van ISdeser 
benoemd, en bestaat uit; den president van den 
Ministerraad, die het voorzitterschap bekl U , - N 
de heeren: Rerlini (professor Uiusepj*), ingenieur; 
Doilo (professor Caiuillo), ingenieur: Cauevari(professor 
Ralfaele), ingenieur; Ceppi (professor graaf Cai lo), 
ingenieur; Curreuti (commandeur Cssare), gedepu
teerde; Duple (professor Giovanni), beeldhouwer; 
Ouiceioli (markies Alessandio), gedepuleenle ; Martini 
(professor Fenlinando , gedeputeerde ; Massamni (com
mandeur Tullm, senator; Morelli (professor hoiuenino, 
kunstschilder: Tubunïni (commandeur Marco), senator; 
Vela (professor Vinceiizo), beeldhouwer; Vitelleschi-
Nobili (markies Francesco), senator; den Svndicus 
van Rome; den president van de Academie vau Sint-
Lukas tc Home; De Reu/is (baron Francesco), gede
puteerde, secretaris. 

— Door de lirma L . J . Enthoven en Co. is dezer 
dagen een ijzeren gashouder van 44.5 meter middel
lijn afgeleverd ten dienste van de gemeentelijke fabriek, 
lie inhoud bedraagt 12,450 M * 

A m s t e r d a m . Per telegram is uit Batavia be
richt ontvangen, dat het drijvend ijzeren dok , dool
de Koninklijk.; Fabriek van stoom- en andere werk
tuigen alhier vervaardigd, voor rekening van het De
partement van Koloniën, op dezer in den besten 
staat op Onrust is aangekomen. 

Opmerking verdient, dat dit verbazend groote dok 
in zoo korten tijd, nog geen nnderhalt jaar , iu 
elkaar kon wonlen gezet, en naar de plaats van 
bestemming geluncht. 

De Amsterattmic/te Courant zegt het volgende: 
sliet korte bericht der aankomst behelst veel ver
bindende, veel waarop de Koninklijke Fabriek van 
Stoom weit tuigen te Amsterdam roem mag dragen. 
Niet alleen bewijst het, dat zij »ganw" werkt, — 
want het bedoelde dok was een halfjaar binnen 
den gestelden tijd vervaardigd, — maar ook dat zij 
•goed" werkt, want dat men het in Indifi800ipoedig 
meen heeft kunnen zetten, is het doorslaand bewijs, 
dat het keurig afgewerkt was. Stelt men n u tegen
over deze sprekende feiten, dnl twee s -tgelijke 

werken, waarvan 't een iu Engeland, 't ander iu 
Schotland vervaardigd was, het eene te Soembaja 
en bot andere le Hntavia, bij de voltooiing gezonken 
zijn, dan heeft .Ie Koninklijke Fabriek opnieuw be
wezen, tlat de Nederlandsche nijverheid tie vreemde 
niet alleen 't hoofd kan bieden , maar zelfs veel betere 
resultaten oplevert, voor geen mededingster behoeft 
uit den weg te gaan en dus alles behalve verdient 

achtergesteld te worden, zooals, helaas, nog maar 
nl te dikwijls geschiedt, ondanks het dure leergeld, 
dat bier reeds zoo dikwijls aan den vn>cui.leling is 
betaald geworden." 

— De Gemeenteraad verhoogde de subsidie der 
QuelliniKschoo] voor 1881 v a n ƒ 1 0 0 0 tot ƒ 2 0 0 0 , 
e n verleende eene subsidie van ƒ .'1000 aan de teeken-
school van «Ie Vereeniging van Fabrieks- en Hand-
werksnijverheid, De laatste wenl voor niet moer 
dan twee jaren toegestaan. 

— D e nGooischo Stoom-tratumuafschappij", die zich 
ten doel stelt tie exploitatie van eene lijn over de 
volgende ponten j Amsterdam | MuiderpOOTt), I.innaens-
straal, I liemerbriig, Muideti, Naaiden, Huizen. Blari-
kmu, Laren, J a n Tabak, is totstaml gekomen. 

R o t t e r d a m . In een vergadering v a n aandeel
houders d,.|- Rotterdamse he Trainwegmaatschappij 
wenl het voorstel der directie tot wijziging deï
st at uien aangenomen. De tegenwoordige slat ut en 
geven de Maatschappij slechts de bevoegdheid Int 
het aanleggen en exploiteeren van tramwegen binnen 
de gemeente Rottenlam, zoodat zij haar tramweg-
net niet kan uitbreiden tot aangrenzende gemeenten. 
Daar de Maatschappij echtur e e n lijn Rottenlam— 
rjafóheven wenseht aan te leggen, zijn dc statuten 
alibi" gewijzigd, dat onder toestemming der aan
deel bo-uiers, ook lijnen in andere gemeenten kunnen 
worden gelegd. 

— Het voornemen bestaat in het Feestgebouw 
met het begin van Januari 1881 eene permanente 
tentoonstelling teojienen. De exploitant van In-doelde 
onderneming beeft besloten het gebouw, dat tloor 
grootte en inrichting' eene uitmonlen.le gelegenheid 

' aanbiedt, kosteloos af tc staan, als er genoegzame 
• deelneming bestaat. Wij vernieeneu de aandacht der 
1 iinliistrieelen op deze ouderneming te moeten vestigen 
| en voegen daaraan de me.|.-.|eeling , dat het denk

beeld Ik-sproken cn toegelicht werd in de Vergadering 
van de Vereeniging tot Devordering van Fabrieks-
en Hainlwerksnijverhei.1, tien *J.'lstun September jl. 
Ie Rotterdam gehouden. De daar aanwezige leden 
betuigden ingenomenheid niet bet plan en hel Du-
stuur beloofde zijne medewerking. 

— Vele melkboeren in Zuid-Holland hebben'zich 
bij den Minister van Waterstaat beklaagd over de 
weigering der ijkers om de melk maten, die sedert 
jaren geijkt werden, tot .len herijk toe te laten. 
Het beswaar der ijkers lag in de inrichting of vorm 
<|.-r nielkiuaten, waaromtrent door den voornoemden 
Minister bij resolutie van i n October is te kennen 
gegeven, dat de bedoelde maten andermaal tot den 
In-rijk kunnen wonlen aangeboden, en dc inrich
ting geen reden van afkeuring kou zijn. Meermalen 
is (Hik iu andere provinciën ernstig geklaagd over 
de willek.-uiige I K-oordeel ing der voorwerpen bij tien 
herijk door de ijkers, en de daaruit voortvloeiende 
veelvuldige afkeuringen ; het is noodig dat de nieuwe 
wet paal eu jierk stelle aan dergelijke plagerijen, 
die wrevel legen het stelsel opwekken. 

— Op de tentoonstelling van vee en zuivel, die 
thans te Londen gehouden wordt, is Nederland op 
waardige wijze vertegenwoordigd Niet alleen in do 
afzonderlijke klassen, maar ook waar wij met de Kn-
gelschen en anderen moesten mededingen, is bet 
Ne. Ierland se he vee met eere uit den strijd gekomen. 

U t r e c h t . Door de heeren E . S. Revmeren J . C. 
Slebe, aannemers vau het fort Vechten, is aan den 
(iemeetileraail voorloopige concessie aangevraagd voor 
het aanleggen en exploiteeren vnn een drinkwater
leiding alhier. 

— De aanvragen tot het leggen van tram wogen, 
met toepassing van stoom of paarden als trekkracht, 
houden aan. Zoo heeft de beer L . de Borst Ver-
doorn, te Ameide, aan de administratie van den Slot er 
straatweg vergunning aangevraagd tot het leggen 
vuil een stoomtramweg iu de gemeente Sloten vun 
den Overtoom langs den Bloter straatweg over bet 
dorp Sloten naar de Haarlemmermeer, om zich daar 
iu verbinding te stellen met den tramweg naar 
Haarlem, waartoe reiils concessie is verleend ann 
den heer J . L . J. Jansen. Door genoemden heer 
Jansen is aangenomen de tloor dijkgraaf en heem
raden van den llaarlciiiiiieriiieur|K,ld.-r vastgesteld.-
voorwaarde voor het leggen eu exploiteeren van een 
stoomtramweg door llaarleinmeriiieeipolder van Heem
stede langs bet Hoofddorp naar Aalsmeer, in ver
binding met de lijn Haarlem—Leiden. 

Door den heer F . A . Ii. Sch wiep, koopman, 
wonende te Amsterdam, is thans aan het provinciaal 
liesiuur vergunning gevraagd voor den aanleg en de 
exploitatie van een stoomtramweg van Helmond over 
Mierlo, Geldrop, Zes-Gehuchten , Tongelre en Stratum 
n a a r Eindhoven. De lijn zal eene lengte verkrijgen 
v a n bijna 17 kilometer Met, bet oog op dc nijvere 
genieën ten, die deze lijn doorsnijden zul, worden 
v a n dezen tramweg de beste verwachtingen gekoesterd. 

Te Sliedrecht en omliggende plaatsen is ernstig 
sprake van het leggen v a n een paardens|>oor langs 
de dor|ien Pnpcndrecht, Sliedrecht, Giesendam tot 
ISeuedeti'Hardinksveld , over eene lengte v a n ongeveer 
S'/j u u r gaans. Pe heer Van Noorden, notaris te 
Pajiendrecht, heeft voor eenigen tijd de concessie 
daarvoor verkregen. 

Rij bet Gemeentebestuur v n n Hillcgersherg is in
gekomen een verzoek van den heer S. A. Klaa-cn 
te Utrecht, om vergunning voor eene stoomtram van 
Rotterdam langs die gemeente. Re rgs- beu boek, Der-
kei, Pijnacker, Zoetermeer, Domhuizen, Hazerswonde 
naar Koudekerk a/d. R i jn , met een zijtak van Pijn
acker naar Delft 

Zwolle. Door den Raad is liesloten a a n de 
hoeren Boers en Lebaiguo concessie te verleencn 
voor het leggen van eeu tramweg van het stali ai 
door de Lutteke- en Dieserstraat c n Smeden tot 
buiten de Diezerjioort, terwijl nog besloten is a a n 
gezegde bearen te kennen te geven, dat zy teu 
behoeve van bun plan vau een stoomtramweg naar 
Koeverdeu iu lieginscl op eeuige subsidie uit de kas 
der gemeente tot eeu nader te bepalen cijfer kunnen 
rekenen. 

Assetl. Onder de onderwerpen, die in de n n * 

jaamvergudering der Provinciale Staten van Drente 

aan de orde gesteld wonlen, komt vooreen verzoek 
van tien beer Air A . Slingenberg te Koeverden r. s. 
om eene subsidie van ƒ 50,000 voor het ontworpen 
kanaal van Niéuw-Amsterdam naar Koeverdeu, als. 
mede een aanvraag om subsidie voor een stoom
tramweg van Zwolle naar Koeverden, en van Koe
verdeu naar .loogeveen, ontworpen door de heeren 
IL Roers te Utrecht en L . LebaJgue te lirussel. 

N i j m e g e n . Door den Gemeenteraad is de jaar
wedde van den nieuw te benoemen gemeente-architect 
bepaald op f 2200. 

D e l f t . Hei Koninklijk Instituut van Ingenieurs 
zal Dinsdag, den Oden November, in het lokaal Boete 
op den Verwersdijk alhier, des voormiddags te hnlf-
twaall' u ien , eene vergadering b ten. De agenda 
luidt: 

1. Discussion en stemming over de notulen der 
Instuulsvergadering van 14 September 1880. 

2. Aankondiging van ontvangen giften. 
'A Mededeelingen van den Raad van Hestuur be

tredende bet wiskundig genootschap: «Kon onver
moeide arbeid komt alles ie boven" en 

4. Mededeeling van ingekomen stukken: nis: 
a. Brief van den Minister van Waterstaat, Handel 

en Nijverheid, ten geleide van verslagen van deu uit
slag der beproeving van de bruggen over den Rijn 
bij Arnhem en over de Waal bij Nijmegen. 

b. Brieven van den hoofdingenieur van den W a 
terstaat in Noord-Holland, ten geluide van de waar
nemingen aan Den Helder gedurende de maanden 
Viignstus un Supteuilx-i 18N0, opgemaakt door het 

lid W . Pb. de Kruv l l . 
r. Brieven van de hoofdingenieurs van don W a 

terstaat in het Ode en 10de district, ten geleide van 
de A anteeken ingen van de in bet jaar 1880 gedane 
meting vnu b . l strand langs de kust der Noordzee 
iu de provinciën Noord- en Zuid-llolland. 

d. Brief van laatstgemeld.;, ten geleide van eene 
uie.1.-deeling lietrelfemle de metingen langs de stran
den der eilanden Voorin; en (ioedereede. 

e. Mededeeling van het honorair lid G. E. Waring Jr. 
over: «The Sewerage of Memphis (U. S.)". 

ƒ'. Brief van het raadslid N . T. Michnélis, ten 
geleide van een verslag betreffende uitkomsten van 
proeven met ijzeren staal, geleverd door verschillende 
fabrikanten voor eenige van de werken bij den aanleg 
der Nederlandsche Staataenoorwegen, door het lid 
M . van Ruth. 

</. Brief van den heer W . Kamp, te Seraing, 
'('<t ueleide v; ne mededeeling „Sur les nouvelles 
tuilerien d'Echt". 

h. Mededeeling vau den heer 0 . .1. Stam, adsistent 
aan dc Polytechnische school te Delft, over den phos
phorus in de ijzerimliistrie. 

i. Discussie over de mededeeling van het lid It. 
P. J. Tutein Noltheniiis over tie groene rivier. 

k. Mededeeling van het lid Ph . Lindo over zijne 
fabriekmatige vervaardiging van c;inulltsteen. 

Bovendien bestaal gelegenheid tot het voeren van 
discussion en het doen van voorstellen, waarna tot 
de ballotage van nieuwe leden zal worden overgegaan. 

Na alloop van de vergadering zal er voor de leden 
gelegenheid zijn ter bezichtiging van de cemeutsteen-
fabriek van het lid Ph. Lindo, te Vrijenban. 

H o o r n . De ruïne der afgebrande groote kerk, 
die deze week voor afbraak wordt verkocht, is niet 
gegund. Kr wenl slechts achtduizend gulden ge
boden, terwijl tie raming eenige duizenden guldens 
hooger was, Hei sloopen der groote steenmassa zal 
nu waarschijnlijk onder de aanbesteding van den 
bouw tier nieuwe kerk worden opgenomen. 

H a t t e m . De heer K . H. J . j . Hirscbman te 
Amsterdam , concessie-aan vrager van vei-sc bil lende 
traniweglijnen, o. a. die van Utrecht naar Btetla en 
die van Amsleidam naar Utrecht, heeft aan de ge
meentebesturen vau Apeldoorn, Epe, lieerde en Hat
tem vergunning verzocht tot het leggen van rails 
langs den grintweg van Hattem naar Ajioldoorn, 
voor deu aanleg en dc exploitatie van een -biointram , 
tlie tot het vervoer zoowel vau personen als van 
goederen cn vee zal worden ingericht. 

D o e t i n c h e m . Eerstdaags zal te Dieren tloor den 
concessionaris voor tien stroomt ram Doeiiiicb.Mii— 
Doesburg—Dieren een vergadering belegd worden, 
waarop de statuten Miaudeld en commissarissen 
benoemd zullen worden. 

W a g e n i n g e n . Naar men verneemt, zal de Ge
meenteraad, in zijne eerstvolgende zitting, den aanleg 
en de exploitatie van een stoomtramweg Ede—Wa
geningen gunnen aan tie Nederlandsche Hijnsjmor-
wegniaatschappij. Is dit zoo, dan zou natuurlijk de 
aangevraagde vergunning van tie heeren Boers en 
Lobaigue, voor hetzelfde traject, als vervallen be
schouwd moeten worden. 

W i l l e m s o o r d . Dom- deu Minister van Marine 
is eene preferentie van 1 pet. toegestaan aan den 
leverancier, die bij o|n-nbart; of ontlerbandscbe aan
besteding voor tie levering van zink voor Nederlandsch 
labrikant inschrijft. 

ADVERTENTIËN 
bestemd voor Ue Opmerker gelieve men, ter voor
koming vau oponthoud, te adresseeren aan de 

H. o cl actio 
van genoemd Weekblad. 

' I ' . » t V r i j t b l g - i l \ o u d n e g e n u r e n 

worden adver tent iën voor het eerstvolgend nom
mer aangenomen. 

Advertentiën. 

Fabriek run hngeUch Lederen 

D R I J F R I E M E N 
en der tot nog toe onovertroffen Kroonlederen 
N a a i - en B i n d r i e m e n . 

Heusden, - V - / / . D E B O T H . 
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 30 October 1880. 

M T I O U L E 
T E HOUIIEN T E 

L E E U W A R D E N , 
in den Zomer van 1881, 

uilgescliiaen door dr \nrcniüiini M. IYKI1I IEI I I aldaar. 
ter gelegenheid van haar 2ö.jarig bestaan. 

Tot dezen WEDSTRIJD worden toege
laten: Meubelmakers, Beoeienaars van deco
ratieve nijverheid, Bouwkundigen, Juweliers, 
Goud- en Zilversmeden, Graveurs, Tapijt fa
brikanten, Metaalbewerkers, Toren uur werk-
fabrikanten, Muziek-instrumentmakers, Sme
den, Koperslagers, Blikslagers, Steenhou
wers, Fabrikanten van gebakken steen en 
tegels, Fabrikanten van aardewerk, Glasin-
dustrieelen, Molenmakers, Wagenmakers, 
Schilders, Lakwerkers, Steendrukkers, Boek
drukkers, Boekbinders, Behangselpapierfa
brikanten, Hennep- en Touwslagers, Zadel
makers, Kleederinakers, Heeren- en Dames-
hoedenmakers, Passementwerkers, Schoen- en 
Laarzenmakers, Dekenfabrikanten, Photo-
grafen, Tapisserie- en Borduurwerksters, 
Kunstbloemen-makers, Kappers, Borstelwer
kers, Mandenwerkers, Sigarenfabrikanten. 

De Commissie bericht aan belangstellenden, «lat door huur de 
R e g l e m e n t e n en P r o g r a m m n ' t voorden Wedstrijd ter verspreiding 
zijn verzonden aan de Kamers van Koophandel en Fabrieken cn 
aan de Atileelingen der Müiitsrhiippij vnn .Nijverheid. Zij noodig! 
allen, die geen exemplaar ontvangen hebben en dit wenschen te 
bezitten, uit, haar van dit verlangen kennis te geven. 

DE COMMISSIE, 
Mr. W . J. V A N W E L D K R K N Huron R E N G E R S , Acre- Voorzitter. 
Mr. E . A T T E M A , Eerelid. 

J . C . K I T S C H I . O J E N G A , 2 ' Pen
ningmeester. 

Haarlemmermeerpolder. 
Zij die verbuigen iu aanmerking te konten voor de 

betrekking van OPZIGTER van den Haarlem-
mermeerpolder, vacant geworden door het eervol 
ontslag van den Heer J . t ï . M I C H I E L S E , benoemd 
tot opzigter over de Gemeentewerken Ul Haarlem. 
worden venocht zich vóór d e n 9*" N o v e m b e r e. k . 
aan le melden bij Dijkgraaf en Heemraden van den 
Haarlemmermeerpolder, met franco blieven ol wel 
persoonlijk ter Secretarie ties Duiders iu de Jansstraat 
te Haarlem, des Maandags tusschen 10 en 2 ure. 

Om voor gemelde betrekking in aanmerking te 
komen wordt vereischt een leeftijd van niet meer 
dan 40 jaren en kennis van aardwerken en dijken, 
van aimleg en uuderhoud van wegen en van bur
gerlijke bouwkunde, terwijl keunis van het stoom
wezen tet aanbeveling strekt. 

Aan de hel rekking is verbonden een salaris van 
ƒ 1 1 0 0 , — 's jaars met vrije woning. 

H A uu .KM , S3 Oetober 1880, 
Dijkgraaf en Heemraden voornoemd: 

J, W . M . V A N D l P O L L , Dijkgraaf. 
J . C. vvv UK HLOCgüKHlJ , 'Secretar is . 

M I D D E L B U R G . 
Z i j , die voor de betrekking van | » I R R f . 

T K r R , — tegen. •jaarwedde vat. / S O O O , 
met gunot van v r i j e w o n i n g , v u u r en l i c h t , 
of eene vergueding daarvoor, ten bedrage van f iiOO 
's jaars, — verlangen in aanmerking te kurnen, 
worden verzocht zich ten sjroedigste. uiterlijk v ó « r 
den | \ n \ t ' u i l i e r a . n . schriftelijk aan te mel
den bij den Burgemeester, onder overlegging van 
zoodanige stukken, welke tot aan lieveling kunnen 
strekken. 

Het Gemeentebestuur ran Middelburg, 
P l C K É , Burgemeester. 
t i . X . DE S T O P P E L A A K , Secretaris. 

Bekwamen Kooplieden 
recommandeer ik deu invoer van mijne uitstekende 

F I i \ I I X f O ' n V 

Mr. A . B L O E M B E R G E N Kroos , 
Voorzitter. 

I. W . A D K L S . 
]•:. HORA AÜEMA. 
l i . BLOKMIIKRGKN Kroos. 
J. I). B R U X S . 
Mr. C. W. A. B U M A , Vice- Koor:. 

O. OF. C H A T E A U . 
A . D U P A R C . 
Mr. J . S . HAIIIIS v.vx I IAl t INXMA 

T I K * S L O O T E N , i ' Secretaris. 
P. KA BRIJ lip. J O N G E . 1' Prn-

ningmecslcr. 
P. I'A.MA ut K E M P E N A E R , 

C . I,F. L O O Z E . 
B. P IETERSON, 
J. R E E R I N K Hzoox, 8" Secretaris. 
II. B S T O E I T Kzoos. 
O. I'. W A L L E R Z E P E R . 

HAARLKMIIER.MEKRPOLDER. | 
D U K O R A A F E X H E E M R A D E N VAN D I N HAAR-

LEMMhlIMEEHPULUER zuil™ op Donderdag 
den 4 November 1880, des namiddags ten 1 ure, 
ter Secreturie vun ili-n polder in de Juusstrant te 
Haarlem , in hel openbaar en l>ij enkele inschrijving 
a a n b e s t e d e n : 

H e t v e r d i e p e n v a n t w e e v a k k e n d e r 
v a a r t e n i n d i e n p o l d e r . 

Bestakken en roorwuurden zijn op franco uuri-
vrage gratis verkrijgliniir ter Heen-tune des Polders, 
en liggen ,I | I de gebruikelijke jilunt.en ter lezing. 

Inlichtingen zijn te verkrijgen hij den Hn,ifdo|izig-
ter te Haarlem , cu liij de betrokken l>ulder,i|i/igteis. 

II m i l K M , i i October 1880. 

Dijkgraaf en Heemraden voornoemd: I 

J . W . M . V A N D E P O L I . . Dijkgraaf. 

J . C. V A S D l B L O C Q t J E B U , Secretaris. 

/ * I 

H O L L E " . . ' E T S E L S T E E N E N 
g [ P R O F I E L S T E E N E N 

- ) I K O T T O I H S T E E N E N 
1g «, ] W A A L V O R M E » D R I E L I N O I * ' 
£ f G E V E L S T E E N ) ** a 
worden lot concurreerende prijzen gemniikt nnn de 

S t e e n f a b r i e k v a n 

.1. l l a i . u i i t Pm., Doekum 

Hit bij/ lei iinngcn 
bundel (teel itsluiten 
llistniineiit uls Mnuste 
Prijscourant gratis. 

me artikel vereischt voor den 
B kennis vnu het vak. Een 
lever ik tegen eng ros-prijs. 

Weidenslaufer, 
Berlin, Dorutlteeiistr. 88, l'iaiKifaluick. 

LOUIS GOFFINXÜ*; 
A V E N U E R O G I E R 28. 

L U I K . 
Eigenaars eu ev|,l,iitunteu vuil H A R D S T E E N - en 

vun K E I J K S G R i l K Y K N . 

"B. H0LSB0lüv7̂ "ATnli(ïïïïr 
l*M*>. BUwerCH T l e d n i l l e v o o r W a l r r -

| I J I N - l i i n t r u m r n t r n . 
1*70 . H o o g M t r o i i d e r N r h e i n l l t i c v o o r W a 

t e r p a » - e n • l « M - K i n r t - l - l n - . l i t n i i e n t r n . 
Voorts: EQUERRE8, H A K K N S , U E E T K E T T I N -

G E N , P A S S E R D O O Z E N , enz. enz. 

H. & J. SUYVER. 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

de Ëlolliuitlsi Iu Tuin, 
Groote Bickerstraat 20 en 22, en „ H e t Z e e p a a r d " , 

einde Groote B i c k e r s t r a a t . te Amsterdam. 
S T O O M K E T E L S vun alle bekende typen 

en r e p a r a t i é n unu bestaande K E T E L S wonlen in 
den kortst mogelijken tijd geleverd en uitgevoerd. 

VMRIEmHOTEN&IIOUWm 
Wijnstraat llotterdam. 

l l t i H K Y & COMP'S V E R T I C A L E S T O O M 
M A C H I N E S met of zonder S T O O M K E T E L , 
steeds voorradig. 

Wij guiunderren deze, als zijnde de beste in hunne 
soort, tegen concurreerende prijzen. 
Geïllustreerde prijscourant wordt np aanvraag 

toegezonden. 

WERKEN in ASPHALT. 
Doriiiiiinü (WNl'ali'M) Rad. Lcistner. 

A-lgfemeen l>oi>o» 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 

H A I R , Tl mm. FltWKIUJh. 
ZILVEREN MEDAILLE 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 P A R U S . 
Teekeningen en Prijscourant zijn te bevragen bij 

J. J . S A N D , Wijnhaven 76 Rotterdam, alwaarook 
verkrijgbaar: Velschillende soorten van goedkoope 
T E G E L S en T R O T T O I R S T E E N E N (genre 
Sarreguemines). 

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 

FABRIEK DE H O L Ü M S l l l E IJSSEL 
D E J O M O H & C ° . 

C l v l 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 mogelijkcn tijd alle Morton vun S t o o m b a g g e r m o l e n s in hout- „I 
IJzel-constructie, volgens eigen sysleeln, geschikt voor elke diepte cn opbrengst van 150 tot 200(1 | |> .».,• 
weikdng, en verder S t o o m w a r k t u i g o 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 
• t e e n - en T o s e l v o r m m a c h i r . e s . I J z e r e n K a p - en B r u R c o n s t r u o t i ë n enz. 

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 
tusschen Velsen en IJmuiden. 

Goedarekeurd l»ij Koninklijk besluit vim <len ÏO Neptember 1 £ 7 7 . 
Hooftldépót: te Amsterdam over het Paleis voor Volksvlijt, Falckstraat Ko. 49. 

Hekroond te A rune in met niploma len Uittuil. 

ift berigt dut door buur lot eenige A i l K N T E N v o o r d e n 

verkoop urn A S P H A L T i n b r o o d e n zijn nungcstold: 

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 wonlen verstrekt en o r d e r s voor geheel Seder-

land aangenomen op gelijke voorn-narden uls uun du F a b r i e k , BeKweg N». S , te Amsterdam. 

D e D i r e c t e u r W . P . W A L S H . 

M t z a i k T e g e l s v n o r V l o e r e n 
in K E R K E N , U ' I N K K L s , V E S T I B U L E S , CUI1RI-
D O R S , W A R A N D A ' S , enz., nlsmeile B K K I . K E D I N G 
van M U R E N , T E G E L S voor B L O E M B A K K E N en 
P A N E E L W E R K enz. 

Uitsluitend Agentschap van Maw & C . 
voor Xederlantl en deszelfs Koloniën 

Gr. J. OOR, 
F irma A N T . D K W I L D , 

Seheepmakerthaven A'u. tii cn JuffereiraaA -V". 56. 
R O T T E R D A M . 

A P P E L B U 
i ' i j o i II.-I KI:M 
KKTVLOKItEX , 

\ ervaurdigt ul 

zAvu.<ii'i:i: 
Groothandel in 

luie Lm,.-en 

IESEM, 
A in al 
enz. 

lo urti 
. \ en 
te q l l 

K00DE, G E L E , l i l .AUWE, HAUDGltAIJWE en OKI.IZE KLEUHEMIOlllJENDE -METSELSTEENE.V, zoomede 
e geweusclite 1'1,'OKIELEX, zoouls steeds aan diverse gebouwen voor versiering door ons geleverd worden, PAR-

Kerken enz gewoonlijk vnu steen worden aangewend, in K I W S T . kelen welke bij den bouw vnn Huizen 
ik iu I M t l l » . ( ' » : Tl K V I'. 
iteit. I ' O K T L A N U - C ' E M E X T merk . S T E U N " vnn XoOfXD, O E . V W I T Z SI C « . te Stett. 

te 's-Beseb bij den Heer SNIJDERS V A X G E F F E N . 
• Hevei » i „ l l . i i . B E L T M A N , 
» Dordrecht » dc Heeren G E H R S . E K . 
» Arnliciu • » » T. V A N w.lt B A C l i & C°. 

t'n; K S I O H I , B E V A \ Si S T I ' K I I E ' S enz. 

te Groiiiugcn bij den Heer K . SWITTER8. 
p Nijniegen I I i J . V A X M K E L . 
o Rotterdam • de Heeren v. D . B E R G Sr W T L L E B R A N D . 

I P A R K E T V L O E R E N 
en verglaasde gefigureerde Te

gels, voor U u r e n en Deooratie. 
DK LINTJbO*., Haringvliet 7, Rotterdam. 

GAS-ZUIVERÏNG 
door het gebruik van ij/er-oxyde, geleverd dooi de 
Gas Purification and Chemical f,'11. Limited London. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en O o s t - l n d i ë 

W. Hoven en Zoon, Rotterdam, 
bij wien bijzonderheden tui prijsopgaven verkrijg
baar / i jn . 

Uedrukt bij ( i . W . van der Wiel Sc Co. te Arnhem, 

Vijftiende Jaargang. N*. 45. Zaterdag 6 November 1880. 

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

V O O B 

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 . 
Het Weekblad verschijnt des Zaterdags. 

Het abonnenieot bedraagt voor het binnenland ƒ U 8 per 3 uiaaiuleu of 
wel bij vtwruitbeUding zet guldes per jaar. Afzonderlijke nommers bij voor-
nitbcstelliag 15 ceot. 

Alle stukken en advertentien te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentien uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 
Advertentien van 1—5 regel» ƒ l .—, daarboven 20 cent voor elkeu t U n 

plaatsruimte en 10 cent voor een bewginotumer. Advertentiéu Voor hit bui
tenland 25 cent per regel. 

H E T NUT V A N W A T E R W E G E N . 
Men begint langzamerhand de meening vaarwel 

te zeggen, dat mettertijd zelfs het kleinste dorp zijn 
spoorweg zou moeten hebben. Men begint nu voor 
menige plaat» meer te verwachten van eeu tramway 

Ook de kanalen worden meer en meer in hun 
eer hersteld. In de bijeenkomst der Association 
franruise pour Vavancement des sciences te Reims 
heeft de ingenieur Cotard beweerd, dat de bouw 
van de nieuwe spoorwegen, die het Kransehe net 
mijten aanvullen, geene verlaging in de vervoer-
prijzen kan teweegbrengen. Uit de exploitatie
voorwaarden der groote maatsehappijeii leidt hij a l , 
dat de zijtakken geen voordeelen kunnen afwerpen en 
dat de exploitatie door den Staat niet hij machte is 
in dezen toestand vei betering te brengen. Deze laatste 
meening werd bestreden door den heer Bouquet de 
la G r y e , en bijna had men een vernieuwing gehad 
van de gedachteiiwisseling, daarover gevoerd in de 
Société des ingénieurs civils. De heer Cotard ver
genoegt zich niet met de gebreken'uan te wijzen , die 
hij aan de ministerieele ontwerpen verwijt: hij wijst 
ook het geneesmiddel aau. Frankrijk bezit een rijk
dom, waarvan lotheden weinig partij getrokken 
wenl , die dikwijls zelfs een gevaar wordt voor zekere 
streken: de toestand der wateren is niet genoeg 
verbeterd geworden uit het drieledig oogpunt der 
binnenlandse he scheepvaart, der besproeiing van de 
landerijen en der overstroomingou. Alleen de kanalen 
kunnen de oplossing van het vraagstuk vr.n goedki>op ver
voer leveren, en totnutoe bezit Frankrijk geen stelsel 
van bevaarbare wegen. Er zijn gedeeltelijke netten, 
gelijk dat in het noorden, er zijn afzonderlijke kanalen ; 
wat oni breek t . is een algemeen plan. en dit plan 
moet niet slechts het vraagstuk der scheepvaart be
schouwen. Zoo de verlaging van den vervoerprijs 
een levensvraag is voor de nijverheidstakken, welker 
grondstoflèn en voortbiengselen zware en omvangrijke 
goederen zi jn, kan ook de landbouw in de verdceling 
van het water ccn vrijwat krachtiger geneesmiddel 
voor zijn lijden vinden dan in Itesc her mende tarieven , 
waarvun het karakter slecht* tijdelijk kan wezen. 
Er zijn in Frankrijk slechts 200,000 gevloeide hek-
taren; men vloeie niet meer dan het tienvoud dezer 
oppervlakte en men zou retids een aanzienlijk meer
dere waarde aan den grond geven. Zelfs voor de 
teelt van granen zou de aanleg van kunstmatige 
weiden onmetelijke voordeelen geven wegens de 
vei-meerdering van de hoeveelheid beschikbare inesl-
stoflen. 

Ten onrechte heeft men de natuurlijke wateren 
in nuttige en schadelijke verdeeld , elk water is nuttig , 
zoo men er zijn voordeel mede weet te doen. Heeft 
men echter die uitkomst bereikt? In geenen deele. 
Urn den toestand der bevaarbare rivieren te verbe
teren , heeft men tloor baggeringen tie dorjiels verlaagd, 
die den uitgang der o|>eenvolgendc, door de natuur 
geschapen kommen nfslolen ; terwijl men stroomop
waarts een verlaging van peil heeft voortgebracht, 
even nadeelig voor de scheepvaart als voor de land
bouwbelangen. 

In de werken tot drooglegging of bevordering van 
de gezondheid heelt uien alle watcrvcrgaarkumincn 
of réserves vernietigd en aanhoudend den tijd ver
minderd, dien een waterdiKltje of molecule moet 
bezigen om van boven naar heneden te vloeien. 

Om de overstroom ingen tc bestrijden heeft men, 
door kostlwre werken, den benedenloop der rivieren 
ingedijkt, zonder te bedenken , dat men hare snelheid 
onbeperkt vermeerdert en zij zoodoende, in den vorm 
van s l ib , ontzettende rijkdommen medevoeren. 

Het ware geneesmiddel is hut werk der natuur te 
verbeteren door zich te gronden op den geologischen 
en gcodutischen aard van den bodem, en niet het te 
vernietigen. 

De bron eener rivier is niet een ideaal punt, het 
is de ondoordringbare of wnterdichte kom, waarin 
het water, waarvan de grond doortrokken is , zich 
verzamelt. Hoe uitgebreider de ondoordringbare kom 
is , des te meer zullen de wassen plotseling plaats 
grijpen en gevaarlijk zijn. Men moet volgens de kruin-
lijnen (lignes de faitc) kanalen aanleggen, die het 
overbodige van deze kommen opnemen , eu het ver
doelen onder de landbouwende streken en onder de 
scheepvaartkannten, cn die een dynamisch evenwicht 
van de wateren totstandbrengen door een ontwik
keling of uitgestrektheid, toereikende om een geza-
melijken arbeid te leveren, gelijk aan den onheilvollen 
arbeid, die gedurende denzelfden tijd zou kunnen 
plaats hebben. Men moet dan ook de bouwaarde in 
de hoogere gedeelten der bekkens vastleggen door her-
wouding, die, zooals dc heer Moutjuet de la Grye 
opmerkt, eveneens samenwerkt tot het doel: een 
gemiddelden toestand der wateren in het leven te 
roepen cn de afwisselingen «Ier wassen tc vertragen. 

Als besluit dezer uiteenzetting stelt tic heer Cotard 
voor, aan de Regeering den wensch te kennen te 
geven, dat de etudie van den toestand der wateren 
bekkensgewyze plaats hebbe cn daarvoor bijzondere 
commissies worden benoemd. 

De fddeeling voor burgerlijke bouwkunst en scheep* 

vaart, en later ook de algemeene vergadering, hebben 
dit voorstel aangenomen. 

G E Z O N D H E I D S T O E S T A N D V A N P A R I J S . 
De onaangenaam -riekende lucht in eenige wijken 

W Pwt j r podurende dezen zomer, heeft aanleiding 
gegeven tot het 0|»s|>oren van de oorzaak cn het 
bestudeereii van de middelen tot bestrijding van het 
ongemak. Onder de gegeven adviezen verdient vooral 
vermelding dat van den bekenden scheikundige Sainte-
Claire Devi lie, Daurin zegt hij o. a.: «De ontsnap
pingen van het lichtgas, gemiddeld geschat op eeu 
tiende van tie hoeveelheid gas die in de buizen 
stroomt, hebben er een gedeelte vai: de zwavel, 
kool wat eist of eu teer gebracht, die men er zoo 
overvloedig nnntreft. Deze teer of coaltar is een 
bij uitnemendheid uiiti-sepiiMhe >tof, die met veel 
vrurht in de heelkunde wordt gebezigd om won
den te genezen en dc besmetting van de gasthuizen 
te voorkomen. Haar phcnyizuur houdt de gisting 
tegen en vernietigt de gevaarlijkste kiemen. Dus, 
door de ontsnappingen van het gas in den onder
grond van l'arijs, wordt deze gezuiverd en kan hij 
geen gevaarlijke dam|»cn afgeven; het is een zwakke 
reuk van zwavelwaterstof, die niet schadelijker is 
dan de atmosfeer der zwavelhoudende minerale wa
teren, en een reuk van empyrcumntisehe (vet- of 
olieachtige) voortbrengselen, die even gezond is als 
de lucht, welke de ga/ometers omringt, waarin men 
de kinderen doet ademhalen, aangetast door zekere 
epidemische aandoeningen , bijvoorbeeld kinkhoest. 

«Dit is niet het geval met den reuk der drekstof-
fe i i , dien men ongelukkig te Parijs en in de om
streken waarneemt. Zij zijn wanrickonil, wat /.e, 
wel-is-vvaar, niet noodwendig schadelijk maakt, 
maar zij kunnen aan de bron, waaruit zij voortko
men , de kiemen ontleenen, waaraan men tegen
woordig de cholera- en typheuse ziekten toeschrijft, 
di«> men te Parijs endemisch vreest tc zien worden, 
gelijk zïj het sinds laug in Indie zijn. 

«Mijn geleerde en beroemde vriend Pasteur zal 
ons zeker, met een streng betoog, ondanks het 
gevaar, dat zulke onderzoekingen doe*» loopen, de 
oorzaak en misschien de voorbehoedmiddelen dezer 
vreesdij kc plagen doen kennen; maar reeds nu 
kunnen w i j , dank zij zijn klassieken arbeid, de 
voorwaanleu vaststellen, waaraan men het vervoer 
cn dc behandeling van dc drekstolfeii moet onder
werpen , opdat zij niet gevaarlijk kunnen wonlen 
voor de algemeene gezondheid. 

• Het is mogelijk, dat eenmaal deze stollen, op
genomen in metalen vazen, zonder ooit iu aanra
king te zijn geweest met de buitenlucht, onder den 
grond worden vervoerd in metalen pijpen, een 
kanalisatie, even reusachtig als die, welke het water 
cn het gas geleidt, en waarin men zekeren lagen 
druk zal onderhouden. Deze stolTen, opgevangen iu 
groote metalen vazen, geneutraliseerd of zelfs bezwan
gerd met zuren door daarvoor geëigende en volkomen 
bekende zelfstandigheden , vervolgens gebracht tot een 
hitte van 100" of daarboven, die toereikende is om 
alle kiemen tcdooden, en eindelijk gedroogd iu deze 
toestellen, zouden aan den landbouw wonlen gele
verd, aan wien men ze schuldig i s , zonder verlies 
van eenige aan te wenden stof cn zonder in den 
dampkring eenig spoor van wanriekende of nadeelige 
zelfstandigheden te hebben gebracht. 

e{Dc heer Chevreuil heeft volstrekte watenlichtheid 
voor de beerputten aanbevolen; het is duidelijk,dat 
zij slechts mogelijk is door het bezigen van meta
len vazen.) 

»AI deze voorwaarden, in overeenstemming met 
de voorschriften, gegeven door den Conseil de salu-
britè en het Comité consultatif des arts et manu
factures, kunnen verwezenlijkt worden met de be
kende of een weinig verbeterde werkwijzen. E r blijft 
slechts over tc weten. of de aanzienlijke som
men , die voor dc verwezenlijking benoodigd zijn, 
evenredig zouden zijn aau de voordeelen, die de 
openbare gezondheid en de geheele ontsmetting van 
de steden eruit zouden trekken. Niets zegt, b. v. , 
dat de rente van het aldus bestede kapitaal, zoo 
men ze aanwendt voor de verbetering van den toe
stand der ziekengestichtet), voor het gezond i nu ken 
van de ongezonde vertrekken, enz. niet jaarlijks 
meer bewoners van Parijs zou redden dan de ge
deeltelijke epidemieën er doen omkomen. 

>Dc wetenschap kan dus de absolute oplossingen 
aanwijzen, maar het is aan de staatshuishoudkundigen 
en de ingenieur te beslissen, of haar toepassing 
wenschelijk of mogelijk is", 

De heer Rouchanlat schrijft: vParlonsd'abord des 
fosses d'aisance fixes. II me |«iraït trèa-vraisem-
blable qui les microbes des maladies contagieuses, 
les oeufs des vers intestinuux ne trouvent pas dans 
les mntières contenues dans ces fosses leurs condi
tions d'existence et y périssent. On explique t r è sb i en 
itiii-i la frequence des parasites iiitestiuaux chez les 
enfants des camjuigiies, duns lesquclles unites les 
maisons sunt loin d'etre pour vues de fosses d'aisance, 
et la rareiè de ros parasites dans les grande» villes. 
Les nintadies contagieuses exigent oidiuairement, 

pour se declarer, huit a dix jours d'incubation. 
Rechcrchotis si huit on dix jours après Ia constatation 
des odeurs de Paris, le chiffre de la mortalité s'est 
atigmenté. C'est le contraire qui a etc ëtabli." 

>\'\i} eindigt met te verklaren, dat geen.enkde 
groote stad zoo goed voldoet aait de eischen der 
gezondheidsleer als Parijs. 

N E D E R L A N D S C H E T O E S T A N D E N . 

In ons dierbaar vaderland heeft bet meerendeel 
der prijsvragen tot een weinig bevredigende uit
komst geleid. Onlangs wenl de ulloop medegedeeld 
van hel concours voor een stanibeeld van Graaf Jan 
van Nassau en het stemt weemoedig, als men het 
ongunstig oordeel leest van de Spectator over het 
met den eersten prijs bekroonde ontwerp. 

«Standvastigheid is niet uit te drukken door een 
lirhuainshoiiilitig, en toch bekroonde de Jury dit ont
werp, omdat in de hoofdfiguur het best van allen 
tie standvastigheid was uitgedrukt. Bovendien, deze 
standvastige man staat niet eens vast — op zijn 
beenen. Dc maker heeft blijkbaar niet geweten wat 
een beeldhouwer la pon deration de la figure noemt, 
niet geweten op welke plaats der voeten van een 
staand figuur de loodlijn terechtkomt, die uit den 
halskuil neergelaten wordt. Deze statische fout wordt 
nog verzwaard door het slecht gevormde rechterbeen, 
dat naar achteren op bedenkelijke wijze doorbuigt, 
en een pathologisch kniegewricht heeft, zoodat de 
man, als hij eens liep, hinken moest. Doveudien zijn 
de overige onderdeden van iltt lichaam waarlijk niet 
geschikt om een fatsoenlijk gebouwd man saam te 
stellen. Daar is de lange hals, de dikke huik eu 
vooral de vorm der handen. Deze zijn, naar even
redigheid, kinderhanden, en daarbij onjuist in de 
onderlinge verhouding van de afmetingen der vinger
kootjes. Dc wijze, waarop de linkerhand op de 
nieuwerwetschc cuvnleriesabd rust, is tevens hoogst 
onbevallig. 

D D C omstandigheid, dat het costuum historisch niet 
joist i s , behoeft niet als eene plastische fout aan
gemerkt te worden. Wél de onware draperieën. Het 
o -? te l t ; c , dat toch wol fluwee. Inboorde uit te 
drukken, heeft plooien als ware ' t uit wasdoek ge
knipt. Kinderachtig is de wijze waarop eenig bor
duurwerk daarop is weergegeven. 

• Wanneer men bedenkt dat in de Jury van bcoor-
deeling twee aichitecten stem hadden, dan mag men 
zich waarlijk wel een weinig verbazen, hoe zij den 
piëdestal van dit ontwerp mooi hebben kunnen vin
den. Behalve door de droge profielen en de onesthe-
tische o ui'-el ing zijner massa, wordt het oog onaan
genaam getroffen door de wijze waarop hij uit den 
grond komt. Dit wonlt namelijk door een eenvoudig 
plankje Itewerkstelligd, waarop dc piëdestal staat. 
Curieus zijn tevens de leeuwen, die in de tegen den 
piëdestal aangebrachte schilden gekrabbeld zijn. 

nWaarom is dit concours, waarvoor toch goede 
modellen waren ingezonden, weer zoo jammerlijk 
afgeloopen ? 

»Als hier ecu concours gehouden wordt voor een 
standbeeld , liestaat de jury uit iedereen , behalve uit 
da bevoegden, dat zijn hier de beeldhouwers en er
kende kunstcritici. Dat is hier gebeurd, en tlat 
behoorde niet. En gesteld eens, alle Nederlandsche 
beeld houwers hadden hun modellen ingezonden, zoo
dat er geen onpartijdige meer als beoonleelaar kon 
optreden, waarom dan geen erkende deskundigen 
uit Parijs, Berlijn of Milaan gevraagd, wier oordeel 
in de schaal gewicht zou hebben gelegd?" 

Naar aanleiding van dit oordeel vreezen w i j , dat 
het standbeeld van Graal' Jan van Nassau den kunst
zin niet bevorderen zal. 

De woede oni oude geitouwen zoogenaamd te res-
taureeren doet zich steeds gelden en het raadhuis 
in de residentie ligt nu aau dc beurt. Manor schrijft 
daaromtrent in de Nederlandsche Spectator: 

• N u moet het Haagsche stadhuis er aan. De gemeen
te-architect, de heer Reinders, en de heer Ouyptr i 
hebben ieder hun verslag en raad uitgebracht cn 
beider vonnis /nl deu dood meebrengen. Dc eerste 
zegt dit ronduit: hij wil den top van deu voor- en 
zijgevel geheel afbreken. Dat hij die weer in den-
zelfden stijl wil ophouwen, beduidt niets. Dan is 't 
hetzelfde gebouw niet meer, maar een moderne 
kopie. Hij wil ook het metselwerk ter diepte van 
een steen uithakken. 

De heer Cuypers wil «voorzichtiger" te werk gaan 
en ohet eigenaardig karakter behoedenI'1 

Nochtans is het bij hem nog ecu vraag, wat 
zal moeten en kunnen behouden blijven, wil hij het 
soubassement vernieuwen, de baksteen van den 
westelijken gevel en den toren vernieuwen, de kraag-
steenen vergulden — stile St.-Nikolaas[ioppen, even
als het beeldwerk van de llasphuispooit tc Amsterdam. 

Wat een dergelijke, zoogenaamde restauratie be
duidt , die het bestaande wegbreekt en door nieuw 
werk, al navolgend, vervangt; dat heeft de onder
vinding (vooral met den heer Cuypers) geleerd aan 
wie niet willens blind is. 

Onder dat regime zijn bijvoorbeeld muurschilde

ringen hentcld, waarvan nu nauw een zesde dee 
meer oud is ; is de kloostergang te Utrecht vernieuwd 
en heeft zij al haar schilderachtige enoudheidswaarde 
erbij ingeboet; is aan den St.-Jan te Vrlertogen-
bosch .ceu_ menigte b ^ b o u - y w e r k . . tta>j|U^.,atn é 

loods van het museum op de Prinsengracht l ig t , 
door karakter- en waardeloos nieuw werk vervan
gen; is bijna du geheele huitenbekleeding der groote 
zaal op het Binnenhof door nieuwe steen vervan
gen , de deur en de torens en vensters geheel 
veranderd. 

Dat heet dan restaurecren met behoud van het 
oude I 

uOok het nieuwere gedeelte van het stadhuis", 
aldus eindigt Flanor, »met zijn fraaien gevel, die 
een zeer eigenaardig karakter heeft, cn zijn sierlijke 
gang, moet bewaard blijven 

Wij hopen dus, dat de Gemeenteraad omzichtig 
zi j , dat hij een van de laatste oude bouwwerken, 
die 's-Gravenhage nog bezit, niet zal prijsgeven aan 
de banden van ufbrekors of rest au rat eu I's, die even 
erg zi jn; dat hij toch vooral niet onwillig zij om 
naar de ware beginselen der restauratiekunst, zooals 
die in Europa thans wetenschappelijk worden gevolgd, 
te luisteren, o|idat men niet, zooals weieens meer 
gebeurt, in Nederland alleen dom z i j " . 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

— In de Helgitfuc maritime, die wakker ijvert 
voor den aanleg van een zeehaven aan de Noord
zeekust te Heyst, welke dooreen kanaal met Brugge, 
Gent en Aiitwerjien verbonden zou worden, zijn 
dezer dagen twee brieven van November 1878oj>en-
baar gemaakt, waarin de hoofdingenieur van den 
Nederlandschen Waterstaat, de heer Waldorp, in 
antwoord op de technische vragen, hem door den 
ontwerper, den heer de Maere-Limnander, gedaan, 
te kennen geeft, dat naar zijne meening geen be
zwaren bestaan tegen de uitvoering van het bedoelde 
werk, hetwelk volgens dezelfde beginselen gecon
strueerd, als waarop de haven van IJmuiden geba
seerd is , weinig twijfel toelaat omtrent het succes 
der onderneming. 

Een niet minder gunstig advies heeft de Rclgique 
maritime reeds onlangs oj>enbaar gemaakt van den 
heer Barret, ingenieur der dokken en entrepots te 
Mnrseille. 

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-lndie zijn de volgende beschik
kingen genomen: 

bij den 11 af er-stout enz., ontslagen: eervol, uit 
zijne betrekking, wegens ziekte, de opzichter 2e 
klasse G. B Berkhout; 

bij den dienst der Staatsspoorwegen op Java, 
tijdelijk benoemd: met ingang van 1 Oetober 1880, 
tot adjunct-ingenieur 2e klasse S. A . Schaafsma. 

Door den Inspecteur-Generaal der Staatsspoorwegen 
op Java is ontheven: eervol, van het beheer van 
den aanleg der lijn Solo—Blitar—Soerabaia, de 
hoofdingenieur sous-chef II. G. D e n , en belast met 
dnt beheer, de benoemde hootdingenieur J. J . Dijk
stra; benoemd: tot opzichter 3e klasse bij tlie l i jn , 
de tijdelijke onderopziebter 3e klasse A . G . Behouden. 

— Door den Minister van Waterstaat, Handelen 
Nijverheid is , tot wederopzeggens toe, aan de •In
ternational Bell Telephon Company", gevestigd te 
New-York, vergunning verleend tot den aanleg en 
het gebruik van voor het publiek bestemde telephoon-
verbindingeu te Amsterdam. 

— De Minister van Biimenlaudsche Zaken brengt ter 
kennis van belanghebbenden, tlat de betrekking van 
leeraar iu wis- en werktuigkunde en rechtlijnig tee-
kenen aan de Rijks-hoogere burgerschool te 's-Her-
togenbosch, met ecu jaarwedde van ƒ 2 0 0 0 , is open
gevallen. Z i j , die voor deze betrekking in aanmerking 
wenschen te komen, gelieven zich vóór of uiterlijk 
op 13 November e. k. aan te melden bij den hoog-
leeraar, Inspecteur van het Middelbaar Onderwijs, 
Dr. M . Snlverda, te 's-Graven hage. 

— Men verneemt, dat weldra, onder nadere goed
keuring der Wetgevende Macht , een nieuw contract 
tusschen tie Regeering en tie Hollandsche Spoorweg
maatschappij zal worden geteekend. Bij dit contract 
zal — zoo men wil — de concessie onbepaald worden 
verlengd, maar met de reserve, dat de Staat op 
andere voorwaarden dan thans elk oogenblik kan 
naasten. 

— Door Z. M . is de heer J . E . van Cleef, 
scheepsbouwkundig ingenieur, met ingang van 1 
December 1 8 8 0 , benoemd tot ndspirnnt-ingenieur 
voor het vak van scheepbouw in Nederlaudsch-Iiidic. 

— De directie van de Algemeene Stoomtr.imweg-
maatschappij, die Den Haag met het Westland wi l 
verbinden, heeft zich tot de Provinciale Staten van 
Zuid-Holland gewend met bezwaren tegen de voor-
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gestolde wijziging van het reglement op de wegen 
en voetpaden. 

Volgens het voorstel zullen in het vervolg Gede
puteerde Staten roticessie verleenen voor het aanleggen 
van tramwegen. De wijze, om die concessie te 
verkrijgen, is zeer omslachtig. De voorgestelde wij
ziging zal volgens Gedeputeerde Staten tot-passelijk 
zijn op alle tramwegen, die bij het iu werking 
treden van de voorgestelde wijziging van het regle
ment nog niet bestaan. Daarenboven stellen Gede
puteerde Staten voor, geen concessie te verleenen 
voor het aanleggen van stoomtrams op de banen 
der wegen, en slechts in een bijzonder geval op de 

bermen. 
Hoewel eene Commissie uit de Staten voorstelt 

deze voorwaarden te verzachten, zoo vermeent de 
directie vau de Algemeene Stooiiitiamwegmaatschap-
pi j , dat door gemelde bepalingen de aanleg vaneen 
tramweg wellicht mogelijk zal worden in een zeer 
bijzonder geval, waar die nu door den tegenstand 
van een enkelen eigenaar van een weg wordt belet, 
maar dat over het algemeen hel totstandkomen 
van tramwegen er niet door zal worden bevorderd, 

In de voorgestelde wijziging van hel reglement 
zijn tevens geen milde overgangsbepalingen; dien
tengevolge zullen de ondernemers van de tramwegen 
vau Den Haag uaar het Westlnud, van Leiden naar 
Katwijk en van andere plaatsen, die nu reeds ver
schillende concessieii van de beheerders vau wegen 
hebben gekregen, hij de aanneming tier voorgestelde 
wijziging van voren af aan moeten beginnen, en 
ingevolge de voorschriften van bet reglement opnieuw 
concessie moeten vragen aan Gedeputeerde Staten, 
hetwelk minstens veel tijd zal kosten, aangenomen 
dat Gedeputeerde Staten die concessie verleenen. De 
directie van de Algemeene Stoomtnimwoginaatschuppij 
dringt daarom aan op hel maken van vrijgevige 
overgangsbepalingen. 

— De ingenieur van deu Waterstaat, de heer .1. 
C. Ramaer, zal zich binnenkort naar Columbia be
geven, teneinde in dienst van het Gouvernement 
aldaar zich te belasten met de uitvoering van eenige 
waterbouwkundige werken. De S. H. C. spreekt 
dit bericht evenwel legen. 

— De aanvragen om concessie voor tramwegen 
zijn aan de orde van den dag. De provinciale be
sturen bevlijtigen zich om algemeene regelen voor 
het verleenen van concessie vast te stellen , en de ge-
uieenteliesiureii wonlen met aanvragen overstelpt , 
waarbij de stoom de hoofdrol vervult. Zoo vernemen 
wij dat de volgende concessien voor stoomtramwegen 
zijn aangevraagd , als : 

door de heeren .1. Bosch Druist, burger neeseer te 
Nieuwleuzen, en l i . Berends A z . , grondeigenaar tc 
Dedemsvaart, voor de verbinding van het station 
Dedemsvaart met het marktplein te Dedemsvaart: 

door de heeren S. Lankhout en N . It. van Draag , 
voor eene lijn van Schiedam naar Üvcrschie, zijnde 
eene aanvraag dezer heeren voor een stoomtramweg 
van Schiedam naar liotterdam nog hangende. 

Te Hoorn zijn hij den Raad niet één»:, maartwee 
aanvragen ingekomen voor den aanleg van een stoom
tram op Alkmaar , en wel iu twee vei-schillofide rich
tingen, 

A m s t e r d a m . In eene vergadering der Maat
schappij voor den Werkenden Stand werd door den 
voorzitter, den heer J . H . Leliman, meegedeeld 
d a l , in verhand met den aankoop van het perceel 
Dlauw Jan, aan den Kloveniersburgwal, thans nog 
een [.crceel is aangekocht, aan den Groenenbmgwal, 
gemerkt 24. Zoodoende kan het nieuwe gebouw, 
waarin al de afdeclingen der Maatschappij, met 
uitzondering der Ambachtsschool, huisvesting zullen 
vinden, vau voren eu van achteren de noodige in-
en uitgangen krijgen. 

Ten opzichte van het nieuwe gebouw werd mee
gedeeld, dat een Amsterdauisch architect zich wel
willend heeft belast met de opmaking van het pro
gramma voor een prijsvraag. 

R o t t e r d a m . Aandeelhouders van den Grooten 
Schouwburg hebben besloten, het gebouw publiek 
le verknopen nadat do contracten met dc toneelge
zelschappen zullen zijn uigeloopen, d. i . I Augustus 
1881. Vóór dien lijd zal echter de gelegenheid 
openslaan om het gebouw te knopen voor diegenen, 
welke zich hiertoe mochten aanmelden. 

' s - H e r t o g e n b o s c h . In de laatste zitting van 
den Gemeenteraad werd zonder beraadslaging voor 
kennisgeving aangenomen een brief van den Com
missaris des Konings , waarin de walervrijniakiiig der 
stad behandeld wordt. De Commissaris geeft de re
denen aan, waarom hij lang geaarzeld beeft den 
ltaad iu kennis te stelten met het aan hem uitge
bracht advies van den hoofdingenieur Rose. 

De Raad heeft deze ziuik behandeld geheel buiten 
het gewestelijk bestuur om , ofschoon er groote alge
meene belangen, zelfs eenigeimate de belangen der 
scheepvaart bij betrokken wareu; en toen het besluit 
tot goedkeuring eener geldleening vau / 150,000 
VOOT de uitvoering van bet werk bij Gedeputeerde 
Staten inkwam, had de aanbesteding vau het werk 
reeds twee dagen te voren plaats gehad. 

Nu het Gemeentebestuur echter bij herhaling, zelfs 
in oflicieele stukken, doet uitkomen, dat de stad 
thans geen belang meer heeft hij de door de Regeering 
voorgenomen verbetering van den wateretaatstoeetand, 
achtte hij het van /ijn plicht tegen overdreven ver
wachtingen le waarschuwen. Naar zijne meening 
bleef dat belang zeer aanzienlijk, al zou zelfs het 
werk der watervrijmaking gunstig uitvallen. 

A r n h e m . Naar aanleiding van bet verzoek van 
deu heer Eidbi'ink te Stad-Doetinchem , ter bekom ing 
van eeu provinciale subsidie voor den aanleg en de 
exploitatie van stoomtramwegen, geven Gedeputeerde 
Stalen aan de Provinciale Staten in overweging om 
eerst in beginsel uit te maken of stoomtramwegen, 
waarvan de .aanleg en bel exploiteeren geacht kun
nen worden van provinciaal belang te zijn, voor 
subsidie uit de kas dei' pi O vincis iu aanmerking 
kunnen komen. Hij beslissing hiervan in bevesti
genden zin cteilen Gedeputeerde Staten voor, aan 
dergelijk subsidie de volgende voorwaaiden te ver
binden. Art . 1. 1'ersoneii die, als openbaar middel 
van vervoer, den aanleg en het exploiteeren van 

eeu spoorweg bedoeld bij art. 2 der wet vau 9 
Augustus 1878 willen ondernemen mot behulp van 
subsidie u i l de provinciale fondsen, moeten ter goe
der naam en faam bekend slaan eu daarvoor bij 
Gedeputeerde Staten overleggen alle zoodanige stuk
ken, als deze zullen verineenen noodig te hebben 
om zich daarvan te kunnen verzekeren. — Art . 3. Die 
personen zijn verplicht: a. alvorens tot don aanleg 
van deu weg over te gaan, een naumlooze vennoot
schap op le richten, aan wie de onderneming ter 
uitvoering wordt opgedragen; de duur dezer vennoot
schap moet minstens op 30 jaar worden bepaald; 
h. Gcdepiiteenle Staten aan te tooiieii dat liet kapi
taal voor aanleg tot minstens UU pet. aanwezig is 
en de rente daarvan, voorzuover bet niet in de 
statuten als miiatschapi«olijk kapitaal is opgenomen, 
tot 4 pet. gewaarborgd zij door de betrokken ge
meentebesturen gedurende den geheelen loop dei 
vennootschap; c, aan Gedeputeerde Staten over te 
leggen eene begrooting van kosten por kilometer en 
al de verdere stukkeu eti teekeningen enz., die 
Uedcputeeide Staten noodig achten voor eeu grondig 
technisch onderzoek; alleen werkelijke kosten mogen 
op de begiootiug voorkomen, zoogenaamde bankiers-
kceten komen niet in aanmerking. — Art . 3. Bijaldien 
de onderneming geacht kan worden van provlif «•Iaat 
belang le zijn en er alzoo termen bestaan om haar 
van de zijde der provincie te ondersteunen, al de 
provinciale subsidie per kilometer niet meer dan 10 
pet. bediagen van dc werkelijke kosten van aanleg 
van den weg, voorsooveel het grondgebied der pro
vincie belieft, en van liet daarvoor ter behoorlijke 
exploitatie benoodigd rollend materieel. De raming 
vau Iteiile kosten wordt aan de lieoonlectin^ van de 
Gedeputeerde Staten onderworpen.—Art. 4. Detoe-
zegging van subsidie wordt geactit vervallen te zijn, 
wanneer niet binnen den tijd van één jaar, na liet 

genomen besluit door de Provinciale Staten, de 
naamlooss vennootschap, bedoeld in art. 2 sub a , 
is opgericht en de statuten van deze met door den 
Koning zijn bekrachtigd. — Art. 5. De subsidie wordt 
in 3 gelijke termijnen betaald: de eerste, groot oen 
derde, als liet gebleken is dat de aanleg van den 
weg voor de helft is voltooid; de tweede, grooteeu 
derde, wanneer de weg voor geregelde exploitatie 
gereed is; de laatste, als de weg gedurende zes 
maanden in exploitatie is geweest en nadat Gede
puteerde Staten, tengevolge van een iu te stellen 
onderzoek, de verzekering tobben verkregen, dat het 
rollend materieel voldoende is en aan de eischen 
van eeue liehoorlijke exploitatie voldoet. 

In de toelichting wordt o. a. opgemerkt dat, 
terwijl de aanleg van grintwegen gemiddeld f 3000 
a / 4000 per kilometer kost, voor den aanleg en 
het exploiteeren van stoom tram wegen gemiddeld 
,/' 15,000 a ƒ 20,000 per kilometer noodig zal zijn. 

Middelburg. De Gemeenteraad heeft besloten 
den heer D. de Leeuw, te Heemstede, op zijne aan
vraag om concessie voor eene duinwaterleiding, tc 
kennen te geven, dat de Raad niet genegen is tot 
het verleenen eener voorloopige concessie, maar nader 
de voorwaarden wenscht te ontvangen, waarop door 
hein eone definitive concessie wordt verlangd. Voorts 
is ingewilligd het verzoek van den heer J . L . Griiber, 
concessionaris vau den stoomtramweg Middelburg— 
Vlissingen, om verlenging van den termijn van aan
vang tot 1 Apr i l 1881 Alvorens te beslissen opzijn 
verzoek om concessie voor een stoomtram op Dom
burg, zal de adressant de voorwaarden moeten ken
baar maken, waarop hij die concessie wenscht te 
bekomen. 

— Voor de betrekking van directeur der gasfa
briek hebben zich 03 sollicitanten aangemeld. 

Oostburg. De Raad heeft op het verzoek van 
de heeren Boers cn Lebaigue, aanvragers om con
cessie voor een tramweg van Breskens naar Mal-
deghem, om ondersteuning van die onderneming, 
eenparig besloten o m , onder zckcie voorwaarden, 
bij het openen van «lie l i j n , eene toelage van f 500 
's jaars, gedurende 10 achtereenvolgende jaren, uit 
de gemeentekas te verleenen. 

Groningen. Door eenige stadgeuoolen is aan 
het Gemeentebestuur bet verzoek gedaan om eenig 
terrein voor het oprichten van een openbaren speel
tuin te bekomen. 

Eindhoven. Naar men verneemt, is door 
Gedeputeerde Staten aan den heer E . T. J. P. 
Neomagus, particulier, wonende te Breda, vergunning 
verleend tot het leggen der rails voor een stoom
tramweg op den provincialen vveg van Eindhoven 
naar RouseI. Deze weg zal op de Belgische grenzen 
aansluiten mm ccn aan te leggen stoomtram naar 
Turnhout. 

Bergen-op-Zoom. Het bureau der Staatsspoor
wegen, afdeeling Mouvement, weg en werken, onder 
dit eet ie van den iiigenieur-iiisjieeteur, den heer C. 
Mieling, is van hier naar Middelburg overgebracht. 

AlmelOO. De Raad besloot met algemeene stem
men , genoegen te nemen iu de voorwaarde, door 
Gedeputeerde Staten gesteld voor de wijziging van 
de richting van het kanaal Almeloo—Nonlhorn naar 
den wensch vau onzen Gemeenteraad. Die voor
waarde was, dat de meerdere kosten, ten bedrage 
van ongeveer f 26,000, door de gemeente zouden 
worden vergoed. 

Wageningen. De Raad heeft met op twee na 
algemeene stemmen goedgekeurd bet exploitatie-con
tract met de Nederlandsche Rijnspoorwegmaatschappij 
voor een stoomtramweg van Wageningen naar Ede, 
waarvan iu het voorgaand nommer met een enkel 
woord gesproken werd. De aanleg , die voor rekening 
dezer gemeente komt, is geraamd op pl.m. ƒ 130,000. 

Doetinchem. Aan den heer II. II. Erdbrink is 
voor den aanleg van een stoomtram Doetinchem— 
Dieren door eenige gemeentebesturen reiitegarantie 
ad 4 procent verleend tot de volgende bedragen, als 
f ÏOÜ.HOÜ door Doetinchem, f 50,000 door Does
burg cn '15,000 door Humuieloo-cn-Keppel, te 
zamen makende / 105,000. 

Leeuwarden. Up de nieuwe ontwerp-begroo-
ting der provincie zijn uitgetrokken toelagen a ƒ1000 
aan deu hoofdingenieur, / 500 aan den ingenieur 
en '400 aan de opzichters van den provincialen wa-

I terstaai voor buitengewone werkzaamheden, vorbon-

i den aan de uitvoering van het plan tot verbetering 
van den biniienlaudscheii Waterstaat. 

Assen. Omtrent de v in lering der kanaal wer
ken iu Druisen kunnen wij mededeelen, dat voltooid 
is het kanaal van Haren over Riiteubrock tot aan 
de rijksgrens (waarin drie schutsluizen en eeu keer
sluis), benevens een uit dit kanaal zuidwaarts op
gaand en ongeveer een uur gaans lang deel van het 
Zuid-Noord ka naai ln dit deel bevindt zich sluis V i l . 

Bovendien is voltooid het Eems—Vecht- of voe-
dlngskanaal, benevens een daaruit noordwaarts tot 
aan de kerk van Georgsdorf (of Neue Picardiê) 
strekkend en een kleine 3 uur gaans lang deel van 
het Ziiid-Noonlkanaal. Daarin liggen dc sluizen I 
tot eu met IV. Beneden deze laatste sluis, welke 
ongeveer een halfuur gaans boven ol bezuiden Georgs
dorf l ig t , begint het pand, welke peil 10 meter 
boven A . P. i s , en waaraan de verlengde Hooge
veenscbe Vaart zal aansluiten. 

De afstand tusschen Georgsdorf eu ecrstgemeld 
deel van hel Z uid-Noordkan aal hij RUten brock is, 
in rechte lijn gemeten, nog een klein.' vijf uur 
gaans. (Aster Ct.) 

— Het comi té , door Groninger eu Dientsclie Ite-
langstelletiden beaoewd, om, zoomogelijk, een stoom
tramweg tusschen Assen en Stadskanaal te doeh aan
leggen, heeft de lijn op hei papier, en het wachten 
is uu op de noodige fondsen om het plan te vol
voeren. De provincie Drente heeft / 50,00('toegezegd, 
en men wendt zich nn tot de Regeering, teneinde 
ook uit de schatkist eeu bijdrage te verkrijgen. 

Mocht deze spoort ram gelegd wonlen, dan zal 
een paardenspoor van Winschoten door Oude- en 
Nieuwe-Pekela zich al spoedig daarmede vereenigen. 

vim Aantastingen. 
Waniiita^, f* RJ«V. 

's-l|a ge. te 1 uur, door huig. eu weth.: hot loggen 
van een riool in de Verleiigde-lialistraat 

LeaesorÉees. te i ' , uren. door de directie der lloll. 
I4zeren-sjt.Hn-wegmaatschappij, in liet Vosje: het maken 
van 2 houten hulpbruggen voor dubbel S|HIOI- iu de nabij
heid van het station Den Haag. Raming ƒ 9000. 

Mew4asj. n \«» 
s-llage. te [1 uren, door bel ministerie van marine: 

het bouwer lev.-ren van li loodskntters. met beschie
ting en mastgestel. van 10 M. Inl. 8 Nov. bij den bouw
kundige bij Jeu dienst van het loodswezen, te 's-llage. 

Lrlden, Ie II ureu: hei l wou van 4 woonhuizen enz. 
Inl. bij C. G. van Oerle, Mare 52. 

Kail It mei. ie 1 uur. door den dijkstoel vau het 
polderdistrict ffcuiitnelerwaaid-boven-deii-Meidijk. iu het 
Stadskoniehuis: het maken va n zinkstok, groot 144 
M 1 . aau de binnenzijde vau de Sluis bij Jnche iidam iu 
de Drieilorpskade le Nc.lerheuicrt. 

VVoFimditg , lo Nav. 
a-Hafe, te 12 uren. door het ministerie van waterst 

enz., ten dienste der Staatsspoorwegen: het maken en 
leveren van 200 ijzeren lantaarnpalen, 200 armen en 400 
koperen lantaarns. Inl. op het bureau der spoorwegen te 
's-Hage. Raming ƒ 10,600. 

Zaati.htui. te 2 Ul i ' l i : het bouweu van een rijs t pak-
huis en do omkleeding van een molen, in 2 perc. eu iu 
massa, voor A. Latenstein van Voorst, aldaar. Aanw. 8 
Nov., te 11 uren. lid. bij M. Verheul, aldaar. 

t.rnl I , te 2 uren. door het bestuur van deu polder 
de Gmftermeer. hij P. Smit: het makeu van een grint
weg ter lengte van 1150 M., e. r vaste rijbrug. 350 M. 
nieuwe sloot SOS. 

Zul Ten (bin, door commissi rissen .Ier landbouwkolonie 
"Nederlandsch Mettray", in He Laatste Stuiver: do leve
ring dor beiinoiligdheden ten behoeve der kolonie in '81. 

Holler.liiiti , in bet Timmerhuis; ,|<> j,.vering van 
320,000 KG. Engelsche gaskolen. 

Il.iii.l.rrt.fc' . II !*•*. 
WofeeÜSBgeei, te 12','j uren. door deu dijkstoel van 

Wageningen eu Ketmekoin, in het Dijkstoelhuis: het op-
opgraven van de tochtsloot langs de oostzijde van de 
Rijiisteeg ouder Wageningen, iu perceelen. 

Uitadem, te 2'/, ureu, door het ministerie van water
staat enz., aan het gebouw vau hel pmv. bestuur: lo. 
het driejarig onderhoud vau do Petteuier zeewering. Ha
uling ƒ12.000 per jaar: 2o. idem van de Helderscho zee
wering. Kaming /'0400 per jaar, 

tnialerdam , door den architect N . Vos; bel verbou
wen vau het perceel op de Keizersgracht hij hel Molenpad 
no. 44(5, te Amsterdam. Bestek eu teekeningen liggen in 
het koffiehuis De Roode Leeuw. 

Vrijdag. IJ >•* 
Dlnkaaerlaa, te 11 uren. door het gemeentebest., bij 

Van Korden; het bouwen van een nieuw luns in het 
dorp. 

(•rollingen , te 12 uren. door hel ministerie van wa
terstaat enz., aan hel gebouw van het prov. host.: hot 
driejarig onderhoud der waterkeringen om en bij het 
gehucht Ter-A|iel eu vau die bij de Hourtange, iu 2 perc 
en in massa. Raming: perc. 1 f990 per jaar, perc 2 
f liiö per jaar. 

Veghel, te 2 uren. door F. Ohviers, aannemer te 

r school mei 

Gemert Gij L, vau Rijbroek: het rtoluut 
cement werken vau 2 woonhuizen, magazijn et 
te Veghel. alsmede het stukadoorwerk is 
bij behooren. Aauw. 8 Nov. 

Zaterdag, IS Nav. 
Baambrugffe. to 1 uur. door bet lies tuur vau liet 

Oostzijdsche Waterschap, m het Polderhuis; hot verhoogen 
en verzwaren va u gedeelte I zemkade. lang p. ui. 
280 11 

Nfjmeg- door de architecten Giesing A Sommelink : 
het bouwen vai ne villa te Heek. 

Maandag, 15 Nav. 
Maaatrlrht. te 10 uren. door het ministerie van wa

terstaat enz., aan bet geitouw van het prov. best.: het 
Ier Zuid-Willemsvaart, voor hot 
don bovenmond vau de Maas bij 

de hoofdsluis U- Maastricht tot de Belgische grens te 
Smeermaas eu van het V.»'dingskanaal. Raming ƒ9800 
er jaar; 2o. idem, veoT het gedeelte in Limburg van de 

vjjfjurig ondêrh 
gedeelte iu lam 

par jaar; uo. asem, voor net ge 
grens vau België nabij bonzen Uit de grens vaii Noord-
Brabant. Raming ƒ 13.000 per jaar. Aanw. van beide 
9 en 11 Nov. 

'«-Hage, ten kantore van ('raus en Co., voor de Rijii-
laiidsclieStoom-tramwegriiaatscbappii: lo. hel bouwen van 
een ijzeren brug. lang ongeveer .11 M-. met steenen land
hoofden en 2 stroom pijlers over het Additioneele kanaal: 
2o. bet verhouwen d.-r ijzeren ophaalbrug over den Biju, 
beiden te Katwük-Binnen. Inl. bij don ingenieur -I. I, 
van Waning, te Rotterdam. Aanw. 11 Nov. 

Dlnadag, 101 So* 
Amsterdam, le 11 uren. aan het koloniaal etablisse

ment: o. a. de levering van : vlaggedoek, divers leder. 
lood, en divers koper. 

« • • e n , te 12 uren. door het ministerie van waterst 
enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: lo. het vier
jarig onderhoud der Itijks-groote wogen in Drente. Ra-

g ƒ20.375; 2o. idem van de Hoofd-, Beiier- en Ooster-
moencbe vaarten. Raming ƒ 10425 per jaar. Aauw. van 
beide 'J November. 

Alkmaar, te 12 uren. door bet gemeentebestuur: het 
leveren vau: lo. 00.000 vlakke straatkhnkorwaaluioppeii, 
2o, 184,000 getrokken dito dito. 8a «0.000 blauwe Usel-
klinkers, 4». 05.300 Athsche keien. 

Waenadag, IT Nav. 
'a-Hage, te 11 uren, door het ministerie van watoist. 

enz.: lo. hot verrichten van werken tot verbetering ran 
de Hoven-Maas onder do gomeente Beesel, tusschen tie 
kilometer raaien 88 en DO. Aauw. 13 Nov. Raming ƒ 41)00; 
2o. het voltooien der verhooging eu verzwaring van deu 
baudijk lang- den linkeroever der Nicuwe-Merwedc: van 

do grensscheiding tusschen de gemeente Werkendam met 
Made c a. tot a tu den verbiudingsdam tusschen de 
lieeneplaat en de Anna-Jac inaplaat. Aanw, 12 en 13 
Nov*. Raming ƒ09.100; 8 0 . bet verrichten van eeuige 
werken tor tion'iialiseeriiig van de Waal onder Brakcl eu 
Poederooien, tusschen de kMornetten-aaien UI .-11 04 der 
herziene riviorkaart Aanw. 12 en 13 Nov. Raming ƒ 08.25(1. 

• -Hoge, te 12 uren, door bet ministerie van water-
slaat enz... ten dienste der Staatss|*tor wogen : lo.de levering 
van stalen sp.torstaven met ijzeren eindverbindingen en 
van baak bouten, in 2 perc; 2o. hot maken eu leveren van 
150 lorighewvgitigen vnor spoor wissels. Raming ƒ18.1100. 
Inl. op liet bureau der spoorwegen te 's-Hago. 

Bellen, te 12 uren. door burg. en weth,: lo. het bou
wen van eeu scl Igebouvv. te Kijken, geui. (teilen; 2o. 
het bouwen van eeu idem, tt- Wijsher. gein. Heiion; 3o. 
het bouwen van eeue onder wijzeis woning, te Wijsber. 
Alles mei bijlevering van materialen, benevens school
banken. Inl. hij burg. eu weth. 

Haagt-v reu, Ie 12 uren, door burg. en wetli.: het 
bouwen eeuer school en ouderwijzerswoning aldaar. Iul. 
hij den geuieenleopzicbter II lloegsma. 

Ilanderdag. I* .Vat. 
Ilein. te 12 uren. door don direct • der artillerie-

sta|tel- on constructiemagazijueu: de levering van 70.000 
KG. uiessMigplaat. dik 11.0023 M.. teu behoeve van dou 
dienst iu Noderi.-ln.iic over 81. 

Vrijdag i» N«v. 
Hlddrlbiirg, le 10 uren. door hel miuisierie van wa

terstaat enz., aan het gebouw van bet pmv. bestuur: het 
bestraten met Oueiuistkeion van de losplaats in de bin
nenhaven te Wemeldinge. Aauw. 13 en 15 Nov. Ra
ming f 1537. 

'•-Baaeh, te lu'. , ureu, door hol ministerie van water
staat enz., e n tiet gebouw van bet prov. bestuur: ln-t 
beplanten van den zijtak van deu Rijks-gmoten weg lo 
kl. uo. 7. over KindhoVen en Valkeuswaard naar de Hel-
gische grens in de richting van Luik. Aanw. 15 Nov. 
Riming ƒ 900. 

llelTahaven, tc II uren, dooide directie van de straat
wegen tusschen Rotterdam en llellsbaveu eu tusschen 
Deltsbavi n Schiedam, in hot Café Belvedère: lo. het 
niiiterh ten van deu straatweg tusschen Rotterdam 011 
Delfthaven, met de noodige leverantie deswege; thans 
aanbesteed V.MH- / 192K per jaar; 2o. hel onderhouden vau 
den straatweg tiisschen IMfshaven en Schiedam, met de 
noodige- leverantie deswege: thans aanbesteed voor ƒ2592 
pei jaar. Aanw. te 9 ureu. 

Mi-lll te 12 uren: herbesteding van sin innige Meeding
en uitrustingstukken iu 's Rijks centraal-magazijn van 
militaire kl ling, uitrusting, enz... aldaar. 

Amnterdain. le 12 111.11; herbesteding van de levering 
van kl Uiig- en uitrustingstuk ken, in 's Rijks centraal-
luagaziju van militaire kleediug, uitrusting enz. 

« . i . T i l n i . te 12 uren: herbesteding van eenige pere. 
kleediug- eu uitrustingstukken, aan 's Rijks ccnlraal-
magazijn van militaire kleediug enz. 

Zaterdag. ZO Nav. 
l'trerht. le 2 ureu. door hel ministerie van watei-slaat 

enz., aan bet geitouw van hot prov, bestuur: het drie
jarig onderhoud van- en het verrichten van eenige ver
nieuwingen aau de Rijks-biilpschutsluis te Vreeswijk, ged. 
'81- '83. Aanw. 1(1 Nov. Ramiug ƒ (1730. 

Heei .-in etn . te 2 uren, door liet polderbestuur van 
hel 1. 5e Veendisl riet onder Kiigwirdeu. ten gemeente-
huize van Kugvvirden: bet slichten vaneen gebouw, in
gericht voor een duhbel-stiKtiiivijzelgt-iniud, niet aau be
hoorende werken, ton dienste vau deu polder. 

Maandag, 22 Nav. 
'a-llage, te II 1 ' , uren. d ' het uiiuisterie van water-

stut enz., aau liet gebouw van het prov. bestuur: het 
driejarig onderhoud vau de l.ingewerken te Asperen. 
Aatiw. 17 Nov. Raming ƒ 4700 |«-r jaar. 

Amaterdam, te 12 uren. door gecommitteerden lol de 
directie over de wegen en vaarten tusscl de Zes Noord-
hollarulsche Steden, op bet raadhuis; bet onder houd dot 
weg 11 vaarten tusseh le Zes Noonl hollandsche 
Steden, van 1 Jan. '81—31 Dec. '85. in 5 perc. Inl. bij 
den opzichter der directie II. I'. van den Aardweg, te 
Purmerend. Aanw. 9. 13. 16 en 20 Nov.. van 9—4 urou. 

IHn»dag, 2:1 Nav. 
Utrecht , te 2 uren. door de ITHIBttchappti tot «SpL van 

Staat SSJNXH wegen, aan het Centraal bureau (ten bebuevr 
van het Voruieiiwiiigsforidsj: het leveren van stalen spoor
staven, stalen lasch- en eindplalen en ijzeren haak- eu 
schroefbouten, in 2 perc. 

Waenadag , 21 Nav. 
'a-llage, te 11 uren. door hel ministerie vau waterst. 

enz.: lo. hel voltooien dor steenhodekkiiig op deu noorde
lijken dam eu het bestorteii der heide dammen langs bet 
heteldiep. Raming ƒ 30.000: 2o. het onderhouden van de 
Rij ksrivierwerken langs het Keteldiep en daarmee in ver
band staande herstellingen, enz. Raming ƒ9000. Aanw. 
van beide 19 Nov. 

'a-llage. te 12 uren. door het uiiuisterie van waterst. 
enz., ten dienste der Staatsspoorwegen: het bouwen van 
eeue woning voor 4 sluis- en brugkiiochts iu de voorma
lige Marinehaven te Vlissingen. Aanw. 18 en 20 Nov. 
Raming ƒ14.100. 

l(iiiiir.l.Mii te 1 uur. door burg. en weth.: het ma
keu. leveren eu stellen van den bovenbouw van de nieuwe 
Keizers!uiig, en vau de lundlionfden eu vei breeding der 
Sin-teiihrug. Aanw. HI Nov., te 11 Uivu. 

Vrijdag, ZO) Nav. 
Zwalle. te 12 mou, door het ministerie vau waterst. 

euz., aan hot geitouw van het prov. bestuur: het ver
richten vau eenige heistellingen aau de vleugels en noor
delijke sch ut kolk-beschoeiing van de kleine schutsluis te 
Katerveer. Aanw. 22 Nov., te 12 uren. Raming /'7450. 

Maandag, 2 » Nav. 
Maastricht , te 10 uren. door het uiiuisterie van WS-

teistint enz., aau hol gebouw van het prov. bestuur: het 
vijfjarig onderhoud vau de Rijks-groote wegen in Lim
burg, in 8 perc Aanw. 23 en 25 Nov. Raming: perc. 1 
/'4020. perc. 2 /'9000. peiv. 3 ƒ3000. peiv. 4 ƒ7280, perc. 
5 ƒ7800, perc. 6 f 11.540. perc. 7 fftOaO, perc. 8 ƒ 11)50. 

Dlnptdag, 30 'Nav. 
Utrei-ht, te 10 uren. iu hei g.-houw voor K. 011 W.: 

het houwen van eene nil'antcrickazcrnc mei aiitiexen, op 
hol terrein Handlist hij Utrecht BUj. inzeilden 20 Nov,, 
voor 3 uren. op het bureau der genie, aldaar. 

Waenadag, 1 Uer. 
'a-Hage, te 11 uron. door bet ministerie van waterst. 

enz..: lo. do levering van ba Mast steen voor do Rijksrivier-
werken op de Hoven-Maas, in 2 pen;. Aanw. 27 Nov.; 2o. 
het maken van verdedigingswerken aan den rechteroever 
van het Mallegat. tusschen de kilotneterruaie» 121 en 
123. Aanw. 27 Nov. Raming ƒ 10.000 ; 80. de vernieuwing 
van een gedeelte van het riisstortehed in den Baardwijk-
scheii overlaat. Aanw. 27 Nov. Raming ƒ4250. 

Oanderdag, a Uee. 
Haarlem, te 2','j uren, ditor het ministerie van water

staat enz., aan hel gebouw van het prov. Instuur: het 
driejarig onderhoud van het jaagpad c. a. langs hot Zui-
der-en Noonler-Spaartie. Aauw. 27 Nov. Raming ƒ 1000. 

Vrijdag, :i Uer. 
Middelburg, te 10 uren. door- het ministerie van wa

terstaat enz... aan bol gebouw van h<-t prov, bestuur: lo. 
het baggeren voor en m de buitenhaven van het kanaal 
door Walcheren; 2o, het op-de-diepte-houden van de 
buitenhaven van liet kanaal door Walcheren te Veert', 
en van de geul iu den oever voor die haven, Aanw. 27 
e i 29 Nov. Raming /'140.000. 

Zaterdag , 4 Her. 
Venloo, dOOr hot gemeentebestuur: do levering vuil 

gas binnen de gemeente voor den tijd van 10 of 20 jaren, 
Maandag, tt Uer. 

Maastricht, te 10 uren. door hot ministerie van wa
terstaat enz-, aan het gebouw van hot prOV, bestuur: het 
vijfjarig onderhond van de Noordervaari met het zijkanaal 
Baar de Maas, in Limburg. Aanw. 80 Nov. en 2 Dec. 
Raming ƒ 4100 per jaar. 

Dlnadag, 17 Uer. 
Aaaen, te 12 uren. door het ministerie van wateist, 

enz., aan hel gebouw van het prov. bestuur: het bou
wen vau 4 hriigwachteiswoiiingeii bij de Norger-, Oude-
Diever-, Wittelter- en Lokbriiggeu op de IIronische 
Hoofdvaart, in 4 perc. eu iu massa. Aanw. 30 Nov, Ra
ming: pare. L , / 8 8 M ; perc 2. ƒ3085; pare. 3, ƒ3086: 
pen-. 4. ƒ3130. Massa ƒ12.595, 

Vrijdag, 10 Ure. 
Zwalle, le 12 men. door het ministerie van water

staat euz-, .cm het geitouw van het prov. bestuurt het 

vierjarig onderhoud van de gTOOte Rijkswegen in Overijsel, 
in 8 perc. Aanw.: |ien\ 1 en 8, 30 Nov., perc 3 en 5, 1 
llec. perc. 2 en 0 (gedeeltelijk). 2 Dec. |ietv. Ui gedeelte
lijk), 3 Doe, peiv. 4, 4 Dec, te 11 uren. Raming: pero. 
I, ƒ9523: perc, 2. ƒ 15.783: c. 3. ƒ10.400: perc. 4 . 
/"I0.905; pare. 5. ƒ7500; perc 0. 14.145: perc. 7. ƒ4015; 
perc. 8. ƒ4933. 

Woenadag. la Uer. 
'a-llage, te 11 uren, door hot ministerie van waterst. 

enz.: hel ged. '81 onderhouden van- en het d van 
eenige hoisU'lliiigen aan de Landsgebouwen te 's-Hage. 
Aanw. 1(1 en 11 Dec. Raming ƒ 35.320. 

Afloop van Aanbestedingen. 

Ilrldrn, 19 Oct.: de verbouwing van een gebouw tot 
woonhuis, onder beheer van den architect J. Moll, te 
Hengeloo; ingek. 0 hilj.. als: 
A. Gi-oothcngel, te Borne, ƒ 419i 
L. I'. Groothuis, i Hengeloo. I 4190 
tl . J. ten Holt, l idem • 3920 
II. -I. Scholten, i Delden, • 8900 
A. Meijer, l idem l 3836 
W. van Leeuwen. • Hengeloo. • 3797 
niet gegund. Hij onderhandse!»' aan bested ing gegund aau 
II. Meyer, te Helden. 

Hilversum , 20 Oct.: lo. het verbroeden van den grint
weg langs de Bnombergslaan: ingekomen 7 bilj., als: 
W v d Kool, te Amersfoort, /' ION 
.1. Rokebrand, l Blaiikum. I 1100 
G. de Wit, i Hilversum. » 965 
R. de Wit, I idem I 940 
.1. Fiihreii. ii idem I 679 
L. van Putten. » idem i 665 
A. Tammer. » idem •> 590 
gegund. 

2o. het maken van een toegangsweg, vau het Loos-
drechtsclie-l-aii.le naar de Vaart: ingek. 6 hilj.. als: 
G. Grootveld, te Hilversum. ƒ WO 
A. Tammer, • idem •> 785 
L. van Putten, •> idem » 700 
E, de Wit. i idem » 650 
J. Pulireu. i idem • 423 
.1. Rnkcbran.lt, <> Blarikuin, • 239 
gegund aan -I. Fuhren. 

Upldermalaen , 21 Oct: lo. do verhooging en ver
swaring van de Tiolerw;uinl te Helloiiw; minste inschr. 
was P. Paimekoek, te Hcrwijuen, voor ƒ2889. 

2o. idem te Rerwijnon; minste mschr. was C. van Es, 
idem, voor ƒ4735. 

So. bentel waterwerken; minste inschr. was P. Panne-
koek, idem, voor f 3787. 

4o. het leveren'van bazalt en grint; minste inschr, was 
l i . Spiering, te Gallieren, / 2025. 

Apeldoorn, 23 Oct.: het houwen eener- sigarenfabriek 
ui i terrein aan den Stationsweg; ingek. 9 bilj., als: 
II. v. d. Bold. te Apeldoorn. ƒ 9215 
G. Radslaak, l idem » 8983 
L. Wegerif. » idem l 8300 
T. H. Geurden. • idem • 8200 
A. Koopman. * idem i 8010 
J. Radslaak, • idem • 7950 
H. Willems, i idem i 7895 
11. -I. Kijkelboom. I idem I 7093 
J. v. d. Ilraak, a idem » 7432 
gegund. 

Berkel, 20 Oct.: Int bouwt neronderwijzerswoning 
met gedeelte school: ingekomen 18 bilj.. als: 
1'. Tieli'iuaiis. te Hladel, ƒ 5579 
11. Dielissen, > Tilburg, i 4689 
•7. Janeen, » Kaatsheuvel, •> 4470 
W. V. A. Simmers, » Tilburg. » 4299 
A. Brekelmans, a Heikel. i 4200 
i Scl • idem l 4100 
N vau l.i.-sbeig.-ii, .. Tilburg. 4075 
L. l-..i..keii. * Klein i 3983 
It. I *an Ov.-rbeek, « idem i 3975 
O. Schoonus, • idem • 3064 
Gebr. V. d. Stronk, I Oist.-rvv.jk. .. 3950 
P. Smulders, a idem - 3U48 
P. II. Verst,-ijnen. >• idem » 3935 
H, Vneiis, a idem I 8900 
V. Verr.jt, - idem i 3887 
W. Nieiiwcidiuize. « Sprang, » 8875 
M. Rijnen, • Tilburg. • 3536 
| | |iu.ee. • idem » 3486 

(•ruil ingen. 2* Oct.: het verhouwen eener lieerenlie-
huizing, onder beheer van den airhit eet N. W. L i t ; inge
komen 24 hilj.. als: 
H. de Jong, te Groningen. ƒ 3990 
II .1. Morak. i idem l 3980 
A. Schreuder, • idem 3895 
II. J. Menge, I idem i 3827 
G. A. de Ruiter. • idem i 3777 
.1. Versteeg, • idem i 3702 
E. Kerkenbosch. • idem l 3075 
I). Kdzards. I idem I 3588 
.1. de Vries. » idem » 3685 
l l . Tapper, i idem i 3580 
I). Dooues. • idem l 3490 
.1. II Muller, » idem » 3416 
I). S. I lid.lens, n idem l 3444 
E. W. Wietsema. • idem * 3440 
I). V. holt hou", a idem i 3358 
J. Werkman. * idem » 3242 
j . Toesmuil. » idem e 3240 
J. Helings \ H. O. de Vries, a idem i 3179 
G. Huirichs. a idem i 8167 
L. Vegter. « idem a 3146 
(i. A. Kerkstra. « idem •> 2993 
L. Heintjes. » idem •> 2990 
Ph. Hendriks, • idem - 2966 
J Wallinga, » Helpman. • 2886 
gegund. 

'a-Beerh, 29 Oct.: het éénjarig onderhoud van de Rijks-
haven- en rivierwerken te Willemstad: minste inschrijver 
was D. Sjerp, te Willemstad, voor ƒ2089. 

Ilt-llt . 29 Oct.: de levering aau de artillerie-stapel- en 
coiisti'ucticmagazijncn vuu: 

le perc. 11,995 M 3 of 116 str. M, eiken platen, lang 
4.00 ol' 6.00, broed 0.47- dik 0.220 M.; miuste inschr. was 
P. II. van Hoogerwou, te Bokstel, a fill par IU, 

2e peiv. 800 KG. messingdraad, dik 0.028 M.; 1300 KG. 
dito. dik 0.0205 M : 450 KG. dito. dik 0.013 M,: minste in
schrijvers waren L J. Entheven en Cc, te 's-Hage, ƒ 7 1 . 1 3 5 

per 100 KG. 
3c perc. 2842 KG. nieuw gegoten roodkoper in blokken; 

minste inschr. waren H. de Ileus eu Zoon, te Rotterdam, 
ii ƒ77 .31 par 100 KG. 

4e perc. 2867 KG. Ikinka-tiii; minste inschr. waren R. 
S. Stokvis en Zoon. te Rottenlam, a ƒ108.99 per 100 KG. 

Ger lnvhem, 29 Oct.: het aanleggen en onderhouden 
van beplantingen op en hij verdedigingswerken in de 3e 
stelling der genie aldaar: perc A en 11 ingekomen 4 
bilj-, als: 
A. Loef en Zoon. to Boskoop. ƒ 25.000 
0. de Boog. I Gorinchein, » 22,873 
A. Ouwerkerk, « Boskoop. • 19.600 
W. Blokland, » Hardinksveld, a 14,900 

pere. B ingek. 2 bilj.. als: 
C Verzül, te Wniidricheiu, ƒ 4900 
CL Kentie. a idem - 4600 

Z u o M e , 29 Oct.: hot driejarig nnderhoud van ' l Rijks 
Werken en het uitvoeren van ondei-scheiden werken op 
Schokland; ingekomen 5 bib., als; 
K. Schut, te Kampen, ƒ 27.000 
Cammim He Fleddorus. a Kuiiire. » 23.647 
(.'. Bos Az-, » Dordrecht, i 22,050 
A. van Koeken. a Nieuwpoort. I 22,788 
G. K. Seidel, • Stad-Vol leiihnve, I 22.496 
per jaar. 

Anilil-Volli-iiliuve, 20 Oct.: het twin wen eeuer school 
cu onderwijzers woning te Reetveld; ingek. 7 hilj., als: 

oud terrein nieuw terrein 
J. Kransen. ƒ 22.900 ƒ 22,600 
K. Iliietiuk. 20.000 19,892 
A. Bekcndain. 19,477 19,277 

J. do Baar, I M M 19,160 
J. Emmiiig, 19.226 18,926 
B. Reiken. IH,»96 11,846 
Gebr. Weijs, 18,546 18,446 

Laaadu!nen, 29 Opt: bet DOUWen eener christelijke 
school met lerwijzerswoning; iugek. 5 hilj., als; 

J. van Rossuui, ƒ 14,868, 
0. Hartman, • 14,279. 
A. M. Anders, • 13,944.45 
W. de Zoete, • 13.800. 
I). Westmaas -t D. -I. vau Noort, • 12.680. 

Zwalle, 30 Oct: hot makeu ou stellen vau een ijzeren 
hek tot afsluiting van bet terrein der gasfabriek; ingek. 
7 bilj., als: 
II. Overmans en Zonen. te Zwolle. j oiiii.oo 
Wed. .1. Muijdprmaii en Zonen, « idem l 560. 
l i . -I. Bokslag, • Deventer, • 530. 
Celtus van Bijlevelt on Co.. » Zwolle, •> 529. 
R. Dalhuizen, » Kampen, " 500. 
Lengewis en Duport, » Amsterdam. » 444. 
II. Mohriiian en Co.. I Leeuwarden. * 430. 
gegund. 

Katlerdam, 30 Oct.: de werken ten behoeve van deu 
Priiis-Alo\ari.lei|H>ldor. iu 3 perc: te [tere ingekomen 5 
hilj.. als: 
W. II. Swets. te Hardinksveld. ƒ 3894 
J. T. Siuij. » Nieuwerkerk a/IJsel. i 3500 
.1. Bakker. i Kralingen, >• 3050 
K. Verzonden, i idem i 2100 
W. Lobe, I idem I 2010 
gegund. 

2e perc. ingek. 8 bilj., als: 
L Wolst. te 's-Gravendeel, ƒ 915 
.1. M. Heulstee, I Hillegei-sborg. l 780 
K. Verzenden, l Kralingen, l 700 
P. Steeii|K.ort en C. Plak. • Cu|ielle a/d l-lsol, I 695 
W. Lobe, i Kralingen, • '»20 
P, Roggeveen. • idem » J I J 
-I. Rakker. I idem I 622 

A. Cappei. i idem • 

3o perc ingekomen 4 bilj.. als: 
W. Lobe, te Kralingen, ƒ 2020 
F. Roggeveen, a idem i 1907 
-I. Hakker. • idem i 1500 
F. Verwijden, • idem • 1500 
gegund. J 

Massa ingekomen 3 bilj., als: 
J. T. Stllij, le Nieuwerkerk a/l-lsel. ƒ 7000 
W. Lohe, » Kralingen, i 4630 
F. Verzeijden, i idem • 4300 
niet gegund 

AtiMterdam. I Nov.: lo. hot vernieuwen en her
stellen van baaual'sliiit ingen van gecreosoteerd vurenhout, 
langs den spo>nweg Aiiisleidaiu -Rotterdam; minste in
schrijver was VV. t.'opt'-e, te Halfweg, voor ƒ 1489.90. 

2o. het maken vau eeno goederenloods en het ver
plaatsen en vergrooten van eene verhoogde los-en lading
plaats eu bijkom le werk p h.-t stationsouiplacoiiieiit 
te Leiden: minste inschr. was -I. van Haltereii, te Amster
dam, voor ƒ19.979. 

3o. liet bouwen van eeue locomotieven loods te Hilversiuii: 
minste iuschr. was j . van Haltoron. voor ƒ 11,484. 

Leiden, 1 Nov.: het verrichten vi uigc werkzaam
heden iu het gebouw der tusschen school op de Ouile-
Veat: iiigekouieii 14 bilj., als: 
M. II. Keiler, te Leidon. ƒ2100. 
A. Verhoog .lz.. I idem l 1999. 
J. Room. » idem » 1985. 
J. 11. earlier, i Idem » 1974. 
S. vau Leeuwen, » idem " 1880, 
A. P. Plainer. I idem • I860. 
J. Meijer, i idem • 1815. 
Gebr. Neuteboom, » idem I 1787-
J. JSIausjaar. • idem a 1775. 
A. Kiigelenbiirg. » idem » 1700. 
S. I'akkels. i idem l 1680. 
L. Gesiman, I idem I 1638. 
F. van Koperen, » idem l 1569.50 
M. Couvóe' a idem l 15Ö9. 
gegund. 

Aaaen, 2 Nov.: hot bouwen avail eene vaste houten brug 
over het Hiep te Schievcu|: ingek. 5 liilj-, als: 
A. de Vries, te Assen, ƒ 893 
II. de Vries, l idem • 783 
11. Winters, I idem » 730 
.1. Lamberts, » idem I 723 
It. Hunze Jr., a idem » 722 

Arnhem. 2 Nov.: de levering van 6,630,000 KG. Duit
sche gaskolen, ten behoove van de gemeentelijke gasfa
briek: ingekomen 11 bilj., als: 
Van Nievelt en Co.. Rotlenlam. Alma ƒ 0.7337 

of Rhein Kibe, • 0.0851 
K. en W. Bouwman, idem, linnifacius, i 0.0575 
Zeche Kóningin Elisabeth. Essen, Friedrich 

Joachim, l 0.6480 
Achenbacli ft Huiler. Wesel, iMhlbusch, I 0.5995 
J. T. Swenker en Co.. 1'trecht, Mout Cenis, a 0.5958 
Wurfbain en Co., Amsterdam, Holland, i 0.5950 
It. Hagendoorn eu Zu.. idem. Consolidation, a 0.5876 
Zeche Zollverein. Alteii-Ksscn. Zollvereill. a 0.58 
T. v. d. Bach eu O i , Arnhem, Pluto, a 0.5595 
Mathias Stinnos. Miihlheim. Mathias Stiimes, » 0.5580 
G. Vrugte, Arnhem, llibernia, i 0.5575 
gegund, 

Hatterdam, 2 Nov.: het bouwen eeuer kerk iu de 01-
denbarru-veltstraat, door de commissie VOOT godsdienst
oefeningen voor jongelieden; ingek. 9 bilj., als: 
J. Miranda, te Rotterdam, ƒ81,500 
N. .1.' Bron. * idem l 30,485 
A. J. J. Sluiter, • idem i 29,712 
C. Bal Cz.. » idem l 29,699 
M. Zaaijer. I idem l 29,600 
-I. Kramer, •• idem » 28,888 
C. P. Boer, a idem » 27,200 
W. C. Beuhl, a Gouda, i 20,900 
B. bl lijijderwellen, a Rotterdam, i 24.700 

Retterdam. 3 Nov.: bet bouwen van een rundv 
slachthuis met stalgebouwen. op een nabij den Beogen 
Boezem gelegen terrein; ingek. 20 bilj., als: 
Wed. G. Camesi en Co., te Rotterdam, ƒ 117,137 
P. (i. Wintei-s en II. 

Lagerwaard. • Kralingen. I 110,580 
E. Wansink, I Arnhem. I 110,000 
J. v, d. Vlis, a Rotterdam, l 109,690 
V. ,1. van Tiisscheubn«'k. » idem » 108,000 
J. de Bivij, l idem • 106,105 
A. Langejau, a Kralingen. • 104.2(H) 
.1. C. Slebe, • Rottenlam, a 104,200 
M. Zaaijer. » idem i 104,000 
11. Stelwagen, • idem a 103,980 
J. v. d. vlugt, i landrecht, i 103,«80 
W. Zoiuieveldt, l Kralingen. I 102.840 
A. .1. Stall, l Rotterdam. I 101,400 
A. Heiikeuians. I idem I 99,600 
R. Hooikaas en Zn-, • idem i 98,660 
11. [beur, I idem i 98,583 
A. v. d. Spiegel, a idem i 98.000 
Q. Keij. a idem l 97.300 
F. W. Keijzer. i idem i 97,000 
P. A. van Regenmoiter, i idem l 96.214 

ZiJiie, I Nov.: het leveren en stuiten vau 1200 scheeps
tons steen, en ."100 schet'[wtciiisafval van steen ; ingekomen 
5 bilj., als: 
I. van Male, te Breskens, ƒ 4998. 
li. do Jong Az„ » Neuzen, i 4925. 
A. van nipniJISIJL I Bruinisse, l 4800. 
C. Bont Wz., » Neuzen. i 4590. 
P. A. v. d. Velde, » idem I 4494.40 

Utrecht, 3 Nov.: het afbreken van het nog hostaande 
gedeelte en het wederopbouwen van bet haltogehouw te 
Hooghalen: ingekomen 10 bilj., als: 
II. Winters, te Assen, ƒ 5273 
W. Hijz.it, l idem l 4998 
II. de Vries, • idem • 4867 
A. Schrander Jr., •• Groningen, » 4835 
G. v. d. Urampel, l Assen. • 4797 
II. Weeven, i idem i 4744 
J. v. d. Veen, l Zoltkainp, • 4743 

E. Lamberts, to Assen, ƒ 4691» 
J. Holtii-s. a idem I 4664 
R. Hun se. » idem I 4673 

a-llage, 3 Nov.: lo. het uitdiepen, door middel vau 
een sloombaggervaartuig, van een gedeelte van het vaar
water liisschen de beide leidummeii op het Zwolsche Diep: 
slechts 1 biljet ingek. van A. L. van Wijngaarden IJz.. 
te Sliedrecht, ii ƒ0 .85 per M*. 

So. de herstellingen en vernieuwingen aan de Rijks-
rivictweiki p bet Zwartewater, met het onder! I 
daarvan eu de afbakening van het vaarwater ged. '81; 
ingek. 7 I'd,., als: 
II. de Li werk. te Hardinksveld, ƒ 3700 
.[. Wijnholt. a Kam|>eii, • 3491 
R. J. Pleijsier, » Gonemiiiden, l 3263 
F. E. Terwindt, a Pannerden, a 3098 
VV. Ai ntz, i Milligen. i 3080 
H. bedijk. i Zwolle, • 2999 
L. van Dalfsen Hz-, » Genemuideii, » 2853 

go, het verrichten van grondwerken en het maken van 
bruggen eu verdolf! werken voor het gedeelte Zaandam — 
Oudendijk van den spoorweg Zaanstreek -Kiikhuizeii; in
gekomen 8 biljetten, als: 
.1. .1. Bekker, te Lont en 

A. D. van Sotors on Co., » Nijmegen, ƒ 541.395 
L Kalis Kz.. i Sliedrecht • 517,000 
K. S. Reviiier, • Rotterdam, i 489.500 
F. K. Ozïnga. » amaterdam en 

J. C. Hnnterse, a Velzon, l 487.400 
p. Klimtors. a Valkeuswaard. a 487,000 
J. A. v. ,1. Eerden Wc, i BofcateL i -177.111111 
I>. Vla-man, • bodegraven, a 475,800 
.l/KonvJ a Amstenlam, l 472,400 

Welft. 3 Nov.: minste inschr. voor do leveringen aau 
de artillwie-stapel- en cuiislruclieiuagaz.ijiien waren: 

le perc, '3000 M. wil saai, kardoes, gekeperde; Van 
Hardop en Zoon, Leiden, .1 ƒ0.64 per M. 

2o perc. 1000 M. blauw saai, kardoes, gekeperde ; de
zelfden, a ƒ 0.72 |<cr M. 

3e (tere, 150 sinks haren tniskruitkleeden (heele); Van 
i'unpen en lhirthonru, llreda, a /'8.90 per stuk. 

4e perc, 300 stuks idem (lialve); dezelfden, a ƒ4.40 
per stuk. 

5e perc, 25 stuks boksreepen; W. 1. de Voogd, Dor
drecht, a ƒ 14.31 per stuk. 

60 perc. 6 stuks schrank roepen: de/elfde, a ƒ35.58 por 
stuk. 

7e perc. 10 st. kanoustinp|ien Igntoto); .1. M. V . d.Lelv. 
Maassluis ii ƒ5.40 per stuk. 

Be pare, 25 st. idem (kleine); dezelfde, a ƒ3.0'.) per St 
9e pen-.. 30 st. hoofdtouwen tot bruiidhakeii; VV. J. de 

Voogd, a ƒ 11.34 per stuk. 
10e perc., 50 st. ophaal touwen tot brandzeilen; dezelfde, 

a / 3.38 per stuk. 
Ile peiv., 10 sL ophaal teu wen voor slangen tot gewone 

brandspuiten; dezelfde, a ƒ1.20 per stuk. 
Haarlem, 4 Nov.: hot driejarig onderhoud der Rijks-

zeewerkeii op Wielingen: minste inschr. was ('.Kroon, le 
Wielingen, voor ƒ 6900 per jaar. 

Amaterdam, 4 Nov.; voor de leveringen aau de directie 
... varen minste inschrij 

lo. 1,600 grenen balkdeleii: "Eindhoven en ZIK te 
Zwolle, f 4380. 

2o. 2.100 vuren dolen: A. Sligchor ou Zoon. te Motmi-
keudam. f 3680. 

3o. 1.500 dennen delen: dezelfden, ƒ2700. 
4o. 250 U> eiken balken; Eindhoven 011 Zn., ƒ10.920. 
Bo. 11.550 M. karldoek: J. vau Eden Jz. eu Zonen, te 

Krommenie, f 14,784. 
60. 90.000 KG. Noordscheii hennep: Wed. Cool on Zoon. 

te Rollerilam. f 36.38 per 100 KG. 
7o. 300 tons Moskovische teer: J. Fontein, te Harlin

gen, ii ƒ132.70 |a-r 13 volle fatniekslons. 
Haarlem, 4 Nov.: het verdiepen vau vaarten in den 

Haailouiuicriiieci'i>older: 
perc 1 perc 2 massa 

.1. Roskam, te Sliedrecht, ƒ 21.980 
C. Ikis. le Haarlemmer r, 20,865 
A. Kuijk. te Haarlem, ƒ 14,927 ƒ 4987 
W. Scfitvuders, te Schagen, 25,719 
C. Bouterse, te Amstel dam, 21,598 
J. v. d. Heuvel Az., te Haarlemmermeer, 19,900 

Arnhem, 5 Nov.: het vervangen van de Rruggeler en 
Kaijei-s vlotbruggen door ijzeren draai bruggen over het 
ApewoorittCbe Kanaal; minste inschr. was G. j , van de 
Braak, te Apeldoorn, voor ƒ 10,870. 

Vervolg der Berichten en Mededeelingen. 
B I N N E N L A N D , 

Amsterdam. Bij gelegenheid van tien eersten 
kijkdag (Vrijdag jl.), bij de lirma Erederik Muller 
Sc Co . , voor den belangrijken Atlas van Amsterdam, 
die van 8 tot 11 November zal geveild worden, was 
Het Hieuwt van den Dag instaat geste ld tevens van 
de inrichting der firma, iu het nieuwe huls in de 
Doelenstraat, een kijkje te nemen. Het blad roemt 
die inrichting ten hoogste, 

Winterswijk. Naar men verneemt, zal aan de 
deelnemers 111 de voorloopige leening tol bevordering 
van den aanleg van spoorwegen van Zevenaar naar 
Winterswijk naar Hengeloo (O.) , binnenkort bij cir
culaire kennis wonlen gegeven van den stand der 
werkzaamheden. Inmiddels kan het volgende omtrent 
de te volgen richting worden gemeld: 

Li jn Wintei-swijk—Zeveiiaar. Uitgaande van het 
station der Nederlandsch— Wcstfaalsche Spoorweg
maatschappij tc Winterswijk, zijn er stations gepro
jecteerd: te Aalten: ten zuiden der plaats aan den 
grintweg naar Bocholt, circa 10 minuten van het 
dorp; te Varseveld, eveneens ten zuiden, ook onge
veer een minuut of tien van de plaats; te Terborg, 
op circa 15 minuten afstand aau den grintweg naar 
Varseveld; te Doetinchem, aan den straatweg naar 
Terborg, op ongeveer een halfuur van genoemde 
stad, en voor Didam op circa 12 minuten afstand, 
om vervolgens door te loopen tot Zeveiiaar, en aldaar 
aan te sluiten aan het station van den Nederland-
schen Rijnspoorweg. 

Lijn Winterswijk—Hengeloo. Eveneens uitgaande 
vau het sUition Winterswijk der Nederlandsch-
Westfaalsche Sjioorweginaatscliuppij, loopt deze lijn 
oostelijk van Groenloo met een station voor die plaats, 
op circa 12 minuten afstand; verder tusschen Eiber-
gen en Neede tloor, met een gei 11eeu.sebappelijk 
station aan deu die beide plaatsen verbindenden 
grintweg, op circa 19 minuten van Eibergen en 
circa 37 minuten afstand van Neede: venier naar 
Haaksbergen met een station op circa 10 minuten 
afstand. Van daar wordt dc lijn doorgetrokken in 
de richting vau Bockeloo, cu zal zich daar splitsen 
in twee takken, waarvan de eene naar Hengeloo en 
de andere naar Enschedé zal loopuu. 

Op de bestuursvergadering, '23 October te W i n 
terswijk gehouden, zijn de statuten vastgesteld voor 
eene aüeldersche Locaalspwi'-Maatschappij" , " welke 
zich zal belasten met den houw cn de exploitatie der 
beide spoorbanen voornoemd, en zullen de inschrij
vingen op het niaataehappshjh kapitaal dier vennoot
schap, tlat geraamd is op ƒ 1,400,000 verdeeld in 
5600 aandeelen, ieder van ƒ 2 5 0 , eerstdaags voor 
het publiek worden ojiengesteld. 

ADVERTENTIÉN 
bestemd voor De Opmarkei' gelieve men, ter voor
koming van oponthoud, te adresseeren aan de 

n odaotlo 
van genoemd Weekblad. 

T i » * V i - i j < l n < £ - j i v o n d ii«-££<>ii u r e n 
worden adver ten t i én vour het eerstvolgend nom
mer aangenomen. 

Ad verten tien. 

O P E N B A R E 

Aanbesteding. 
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 ROT

TE lil) A M zijn voornemens op Woensdag den 21 
November 1H80, des namiddags ten 1 ure, ten 
Raadhuize aldaar aau Ie besteden: 

H e t m a k e n , L e v e r e n e n S t e l l e n v a n 
d e n B o v e n b o u w v a n d e N i e u w e K e i -
z e r s b r u g e n V e r b r e e d i n g d e r S o e -
t e n b r u g ; 

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 
Secretarie en hot Stads Tiinmcrhuis te liattenlam, 
en ook voor den prijs van / 1.50 verkrijgbaar zijn 
bij Wed. I». V A N WA ES B E R G E en Z O O N , Boek
drukkers aan den Houttuin, i i " . 73. 

Aanwijzing op werk teekeningen enz. ml plaats heb
ben op Dingsdag den IG November des voornuddags 
ten 11 ure iu het gemeld Timmerhuis, alwaar ook 
op overige dagen van 10 tot 12 uren nadere inlich
tingen zijn te bekomen, 

GASFABRIEK. 
Het G E M E E N T E B E S T U U R van VENLO is voor

nemens d e l e v e r i n g v a n h e t G A S binnen de 
gemeente voor den tijd van 10 of 20 jaren, te 
beginnen met 5 Juli 18H2, 

A A N TE BESTEDEN. 
Aanbiedingen wonlen ingewacht vóór 5 December 

c. k. bij den B U R G E M E E S T E R . 

U I T G E V E R . 
H E T B E S T U U R der Maatschappij tot Bevorde

ring der Bouwkunst wenscht iu overleg te treden 
met eenen Uitgever, die geschikt en bereid is, dc 
z o r g v o o r h a r e u i t g a v e n op zich te nemen, 
in overeenstemming met de navolgende artikelen der 
Wet van genoemde Maatschappij: 

»Art. 3ö\ De Maatschappij doet uitgeven, onder 
toezicht van het Bestuur, een G e ï l l u s t r e e r d 
B o u w k u n d i g W e e k b l a d en .--n G e ï l l u s t r e e r d 
B o u w k u n d i g T i j d s c h r i f t , metinedewerkingvan 
een Uitgever, die onder het genot cener sultsidie uit 
de kas der Maatschappij, beidt; uilgaven voor zijne 
rekening neemt. 

Ar t . 39. De prijs van beide uitgaven wordt 
bepaald door den Uitgever in overleg met het Be
stuur." 

Schriftelijke aanbiedingen worden ingewacht aan 
het bureau der Maatschappij , Wijde Kapelsteeg 2 , 
te Amsterdam. 

C. M U I J S K E N , Voorzitter. 
T. S A N D E R S , Secretarie. 

Door het Bestuur der Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst zal met l o . Januari 1881 wor
den aangesteld een A L G E M E E N E S E C R E 
T A R I S , tegen eene jaarwedde van minstens ƒ 1 5 0 0 . 
V e r e i s c h t e n : Artistieke aanleg, Kennis van het 
Bouwvak en der meest gebruikelijke moderne talen, 
benevens genoegzame li tt ei-arische begaafdheid om 
de leiding op zich te nemen vau de uitgaven der 
Maatschappij. 

HIL Sollicitanten uaar deze lietrekking gelieven 
zich vóór den 2 0 s t ' " November e. k. schriftelijk aan 
te melden aan het bureau der Maatschappij, Wijde 
Kapelsteeg 2 , te Amsterdam. 

C. M U I J S K E N , Voorzitter. 
T. S A N D E R S , Secretaris. 

" A H L T Ï R A A T , 
Uoiiilsclii- Singel 98 

B O T T E B D A M , 

) U O T " 
Genenuil-Agent voor Nederland en Indie van de 
zoo Kunstig liekendt; 

P O R T L A N D - C E M E N T , 
uit de fabriek van de Heeren .IOSSON & DE L A N G L E . 

Zie hierover De Opmerker van 30 October II. 

T E K O O P 
eeue in goeden staat zijnde W E E G B R U G . draag
vermogen p. m. 10000 kilogr. Inlichtingen te 
verkrijgen onder franco brieven bij H. W I L L E M S , 
Oudegracht, Utrecht. 

Zuidhollandsch Koffljhuis, 
Groenmarkt, 's Gravenhage. 

Door aanbouw eeuer nieuwe net ingerichte Z A A L 
in den Tuin van gemeld Café, wordt een uitmun
tende gelegenheid aangeboden tot het houden van 
Vergaderingen, C'onferenlieii, enz enz. Voorgoede 
verwarming en bediening zal bijzondere zorg worden 
gedragen. 

http://lo.de
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Openbare Vrrkoopiim. 
bi j i n s c h r i j v i n g , door den 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 DELFT, op 
Diim.ttt'i, den 23 November 1880 en /uo Doodig 
oj> den volgenden dng , des voormiddags, telkens ten 
10 ure, iu het •HOTEL S C H A A P , " achter het Stad
huis te Drift, van buiten dienst gestelde 

Militaire, Kampements, Hospitaal en 
andere Goederen. 

V0OHHAN1DEN TE DELFT, ALS: 
Brons, koper, messing, staal, zink, ge

goten en geslagen Ijzer eu andere metalen, 
lood- en zinkasch, leder, touwwerk, brand-
bluschgereedschappen. gereedschappen 
voor verschillende ambachten, verschil
lende werktuigen , dekens , paardentuig , 
houten kribben eu onderscheidene andere 
voorwerpen. 

Aangaande de Inschrijving der te verkoopen goe
deren, de verkoojiorde, de inrichting cu de inleve
ring der inschrijvingshiljettcn, de plaatsen waar de 
te verkoojrcii goederen voorhanden zijn en dc zien-
dagen, wordt verwezen naar de aanplakbiljetten , 
waarvan op aanvrage, voor zoover de voor
raad strekt, exemplaren ten kantore van den voor* 
noemden Ontvanger verkrijgbaar zijn. 

Nadere inlichtingen te bekomen ten Kantore van 
den voornoemden Ontvanger, alwaar ook de voor
waarden ter lezing liggen. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

Aanbesteding 
(VERNIEUWINGSFONDS.) 

Op Dinsdag deu 23" ' " November 1880, des na
middags ten 2 ure, aan het Centmalbiueau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatwpoorwegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n». 48 . 
Het leveren van stalen spoorstaven, 

stalen lasch- en eindplaten en ijzeren 
haak- en schroefbouten, ten behoeve 
van het Vernieuwingsfonds der Staats
spoorwegen. 

(In twee perceelen 
Dc besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 

volgens art. 22 vun het Bestek. 

Het Bestek ligt van den Adtn November 1880 ter 
lezing aan het Centraalbureau bij de Mureelse Laun 
cn aan de bureaux van de Sectie-Ingenieurs W . J . 

K L E R K D E R E U S tc Meppel en W . H O E U F F T te 
Rotterdam en is op franco aanvraag op gemelde 
plaatsen te Inkomen. 

Inlicht ingen worden gegeven door de Sectie-In
genieurs voornoemd. 

Utrecht, den 3 D Ï N November 1880. 

" HOOFDOPZIGTER. 
Bij de Gemeen te-fitbjicsgO te 's Gravenhage 

wordt een OPZIGTER gevraagd om met 1 Januari 
1881 in dienst te treden. 

Nadere inlichtingen worden verstrekt door den 
Architect-Directeur der Gemeentewerken aldaar. 

Oproeping Directeur (ïaslabriek. 
Sollicitanten worden opgeroepen vooi- de vacee-

rende betrekking vnu 

D i r e c t e u r 
der Gemeente-Gasfabriek te Zutphen. 

Aan de/e betrekking is verbonden eene jaarwedde 
vau f 1800, benerens vrije woning, vuur en 
licht. 

Sollici taliestuk ken bij 't Gemeentebestuur vóór 
20 November e. k. iu te dienen. 

SCHALKWIJK & PENNINE. 
W i j n s t r a a t 1 7 , R o t t e r d a m . 

O i i i U i / . n e k van l l o i i u m a t e r i a l e n . 

Ingenieurs, Architecten, Aannemers. 
T E K O O P . 

Eene bijna volliilure Verzameling van alle BE
S T E K K E N met T E E K E N I N G E N der sedert 
18UU aangelegde Staatsspoorwegen, benevens 
van verschillende belangrijke rijks- en provin
ciale WATERSTAATSWERKEN. Brieven 
banco onder V 180 bij den Moekluuidelaar A . J. 
V A N HUFFEL, le Utrecht. 

l H S * . / i l , i - r r i i VI t -dn i II,- , o o r H n l f r -
liiiH.lnalrumentrn. 

I H . I I . l l u o g . . l i ' o n d r r H c h e l d i n K v o o r V a -
t o i - p n . - e n H o e k i i i e e t - l n H l r u m e n l t * ! , . 

Voort»: 11AIIO- en T H E R M O M E T E R S , alle soorten 
n u K I J K E R S . B W E F B A L A N S E N , enz. enz. 

Bij STBNFERT KROESE & V A N DER Z A N f l E lc 
Arnhem is zooeven verschenen: 

Toegelicht Leerplan 
VOOll B E T 

RECHTLIJNIG TEEKENEN 
aan Ambachts- en Tcckenscholen 

DOOR 

F. Lz. BERGHUIS, 
Direcletr lier ^ a M i f W le Arnhem. 

• • r i j s S O O n I N . 

Haarlemmermeerpolder. 
Zij die verlangen iu aanmerking te komen voorde 

bel rekking van OPZIGTER van den Haarlem-
mertneet polder, vacant geworden door het eervol 
ontslag van den Heer J . G . M I C H I E L S E , benoemd 
tot opzigler over de Oemeentewerkcii te Haarlem. 
worden verzocht zich vó .1 den 9 November e. k 
aau te melden hij Dijkgraaf en Heemraden van den 
Haarlem.nertitecrpohlcr, met franco brieven ol wel 
perBOOnhjk ter Secretarie des Poldert in de Jansstraat 
te Haarlem, des Maandags tusschen 10 en 2 Dit). 

Om voor gemelde betrekking in aanmerking ie 
komen wonlt vereischt een leeftijd van niet meer 
dau 40 jaren eu kennis van aanlwerken en dijken, 
van aanlog eu onderhoud van wegen cn van bur
gerlijke bouwkunde, terwijl kunnis van het stoom
wezen ter aanbsreUng strekt. 

Aan de Intrekking is verbonden een salaris van 
ƒ 1 1 0 0 . — 's jaars met vrije woning. 

t lAt iu-KM, 23 October 1880. 
Dijkgraaf cn Heemraden voornoem'! i 

.1. W . M . V A N D l P O E L , Dijkgraaf. 
J . C. V A N D l B L O C Q U £ R U , Secretaris. 

Deze Machines zijn in activiteit te'be
zichtigen op de T e n t o o n s t e l l i n g 

B o n i e t F r è r e s , L a c r o i x & . C ° . 

M a c h i n e - F a b r i k a n t e n 
28 rue ties Ecluses St.-Martin 

I - \ l l l . l S I . 
Volledige Lorichlingen van Fabrieken voor alle 

soorten van pnrcelein en aardewerk. Meer clan 
iiui:eiut deter machine* zijn zoowel in Krankrijk 
als in bet Buitenland in werking. 

Ut' oi'ïlliMivi'Mli' I nidlii'iiis wordt ii|i Iranco 
aanvrage franco ioeu«'/.oii<leii. 

B O L L E M E T S E L S T E E N E N 
P R O F I E L S T E E N E N 

| T R O T T O I R S T E E N E N 
W A A L V O R K E N D R I E L I N O 

' G E V E L S T E E N ) f* S 
li lot concurreerende prijzen gemaakt aan do 

Steenfabriek van 

.1. H E L D E R P a . , D o c k u m . 

GAS-ZUIVERING 
door het gebruik van ijzer-oxyde, geleverd door de 
Gas Purification and Chemical 6'ü. Limited London. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en O o s t - l n d i ë 

W. Hoven en Zoon, llotterdam, 
bij wien bijzonderheden en pr ij •opgaven verkrijg
baar zijn. 

B t o a s ^ j r c n s -

A R K E T V L O E R E N 
en verglaasde gefigureerde Te

gels, voor Muren en Decoratie. 
D E L I N T & C " . , Haringvliet 7, Rotterdam. 

V M R I E T S C H O T E N & H 0 1 ] W E 1 \ S . 
Wijnstraat Rotterdam. 

R O B E Y & C O M P ' S V E R T I C A L E STOOM
MACHINES met of zonder S T O O M K E T E L , 
steeds voorradig. 

Wij garandeeren deze, als zijnde dc besta in hunne 
soort, tegen concurreerende prijzen. 
Geïllustreerde prijscourant wordt op aanvraag 

toegezonden. 

LOUIS GOFFIN & C,E. 
A V E N U E R O G I E R 28. 

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 . 

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 

VAL DE TRAVERS, 
geeft berigt dat door baar tot eenige A II E 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 V a n V l o e r e n inlicbtingen worden venttrekt en orders voor geheel Neder
land aangenomen un gelijke voorwaanleu nis aan de Fabriek, llcltvveg N " . 8 , te Amsterdam. 

De Directeur W. P. WALSH. 

T E H O U D E N T E 

L E E U W A R D E N , 
in den Zomer van 1881, 

uitschreven door de Vereeniging IV L I V E It H E I D aldaar, 
ter gelegenheid van haar 25jarig bestaan. 

Tot dezen WEDSTRIJD worden toege
laten: Meubelmakers, Beoefenaars van deco
ratieve nijverheid, Bouwkundigen, Juweliers, 
Goud- en Zilversmeden, Graveurs, Tapijtfa
brikanten, Metaalbewerkers, Torenuurwerk
fabrikanten, Muziek-instrumentmakers, Sme
den, Koperslagers, Blikslagers, Steenhou
wers, Fabrikanten van gebakken steen en 
tegels, Fabrikanten van aardewerk, Glasin-
dustrieelen, Molenmakers, Wagenmakers, 
Schilders, Lakwerkers, Steendrukkers, Boek
drukkers, Boekbinders, Behangselpapierfa
brikanten, Hennep- en Touwslagers, Zadel
makers, Kleedermakers, Heeren- en Dames
hoedenmakers, Passementwerkers, Schoen- en 
Laarzenmakers, Dekenfabrikanten, Photo-
grafen, Tapisserie- en Borduurwerksters, 
Kunstbloemen-makers, Kappers, Borstelwer
kers, Mandenwerkers, Sigarenfabrikanten. 

De Commissie bericht aan belangstellenden, dat door haar de 
Reglementen en Programma'» voor den Wedstrijd ter verspreiding 
zijn verzonden aan de Kamers van Koophandel en Fabrieken en 
aan de Afdeelingen der Maatschappij van Nijverheid. Zij noodigt 
allen, die {*een exemplaar ontvangen hebben en dit wenschen te 
bezitten, uit, haar van dit verlangen kennis te geven. 

DE COMMISSIE, 

Mr. W . J. VAN W E L D E R E N Baron R E N G E R S , here- Voorzitter. 
Mr. E . A T T E M A , Eerelid. 

Mr. A . B L O E M B E R G E N Ezoox , 
Voorzitter. 

J. W . A D E L S . 
E. HORA A l i l - . M A . 
R. B L O E M B E R G E N Ezoos. 
1. U . B R U N S . 
Mr. C. \ V . A . B U M A , Vice- Keen. 

0 . U K C H A T E A U . 
A . D U P A R C . 
Mr . J . S. llAltoN V A S I I A R I X X M A 

THOF. S L O O T E N , I ' Secretaris. 
P. F A B K I J nr. J O N G E , i' Pen

ningmeester. 
P. P A M A D E K E M P E N A E l t . 

! J. C. E U T S C H I . O J E N G A , 2 ' Vair 
ningmecster. 

| G . ne LOOZE. 
11. PIETERSON. 
J. R E E R I N K Dzoos, 2 ' Secretaris. 
H . R S T O E T T F Z O O N . 
O. P . W A L L E R Z E P E R . 

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 , enz., alsmede H E K L E E D 1 N G 
van M U R E N , T E G E L S voor I I L O E M I I A K K E N en 
P A N E E L W E R K enz. 

Uitsluitend Agentschap van Maw lc ('". 
voor Nederland cn deszelfs Koloniën 

Cr. J. OOR, 
F i r m a A > J T . D E W I L . D , 

Scheepmakershaven i Y u . 02 en Jufferstraat N". ÖC. 

R O T T E R D A M . 

WERKEN in ASPHALT. 
Dortmund (Wesiliilrii) Rud. Leistner. 

KLOOS & V A N LIMBURGH. 
Eigenaars van Zuilen- en Tafelbazall-gnieven 

in R U N P R U I S S E N , 

Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 
Straatkeien, Portland-Cement, 

KALK, BltüISSTEES, VOORVASTE STEESEN. ESZ. 
Nieuwehaven N.zyde 55, H o t t e r d n i n . 

.A.l£reiiieen Depot 
DER 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 
V A N 

SMIIIaC 1 1 . , TE FEIIiMh'S, HIWhlIIJK. 
Z I L V E R E N M E D A I L L E 

W E R E L D T E N T O O N S T E L L I N G 1878 PARIJS. 
Teekeningen en Prijsconmnt zijn te bevragen bij 

J, J. S A N D , Wijnhaven IQ Rotterdam, alwaarook 
verkrijgbaar: Verschillende soorten van goedkoope 
T E G E L S en T R O T T O I R S T E E N E N (genre 
Sarrcguemines). 

H. & J. SUYVER. 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

de HoUandMche Tuin, 
Groote B i c k e r s t r a a t 2 0 en 2 2 , en „ H e t Z e e p a a r d " , 

einde Groote B i c k e r s t r a a t , te Amsterdam. 
S T O O M K E T E L S van alle bekende typen 

en reparatién aan bestaande K E T E L S wonlen in 
den kortst mogelijken tijd geleverd en uitgevoerd. 

Gedrukt bij ü . W . van der Wiel ik Co. to Arnhem. 

Vijftiende Jaargang. N\ 46. Zaterdag 13 November 1880. 

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

V O O B 

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 . 
Het Weekblad verschijnt des Zaterdags. 

Het abonnement bedraagt VOOf I" ' binnenland ƒ1.65 per 8 maanden of 
wel hij vouriiitbutkliug ;et gulden per jaar. Afzonderlijke uonwier» bij 1 0 » 
uittmtelliug 15 ceut 

Alle stukken en advertentien te adresseeren aan 

dc Administratie te Arnhem. 

Advertentien uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 
Advertentien vao 1—6 regels ƒ 1 . — , daarboven 20 cent voor elkeu regel 

plaatsruimte eu 10 ceut voor eeu bewijsnummer. Advertentien voor het bui-
tenlaud t't cent per regel. 

M A A T S C H A P P I J T O T BEVORDERING DER H O U W K U N S T . 

AFÜEEUNO ROTTERDAM. 

Buitengeuvnc vergadering van 5 Novcmliêr 1880. 

In deze vergadering is liet breken der proefstukken 
van velschillende Port land-ceinentsourtcn. welke 28 
dagen under water waren geplaatst geweest, voort
gezel als vervolg Op het verhandelde ln de bijeen
komst van 22 Oetober II. 

Voor gemakkelijker overzicht wordt «le tabel , op
genomen in De Opmerker van 30 October 1880 , 
hier weder geplaatst, vei meerden! met dc uitkom-
Sten der boTOngenoende pi oefstukken. De/e uitkom
sten waren als volgt: 

i 

I I I 

1 p. 

M s a y i n g 

of verhouding 

der «toffen. 

F a b r i e k , 

n a a m u f m e r k . 

Bret 

na 7 t 

per 
c M ' . 

tgewi 
gran 

agen. 
ge-

niid. 
ilrld. 

ht in 
uien. 
nu 2S 

lier 
c.M<. 

tilo-

lagen 
g C -

mi<l-
del.1. 

7 0 -

B e in e r k i I) g e l l . 

i Kukel cement. N . Joaion en De Langlc. 
60.5 

63.75 
69.— 

tilo-

lagen 
g C -

mi<l-
del.1. 

7 0 -
Langzaam versteenende cement. 

Versch. i Kukel cement. N . Joaion en De Langlc. 
61. - 71.— 

tilo-

lagen 
g C -

mi<l-
del.1. 

7 0 -
Langzaam versteenende cement. 

Versch. 

» Enkel cement. Idem. 
3 8 . -

39.— 
55. 

65.75 

Spoedig vemteenelidi- cement. Hi t 
vat waaruit dit monster gentokm 
is, h.i'1 4 maanden in een zeer 
ongunstige bergplaats gelegen. 

» Enkel cement. Idem. 
m. 

39.— 
56.5 

65.75 

Spoedig vemteenelidi- cement. Hi t 
vat waaruit dit monster gentokm 
is, h.i'1 4 maanden in een zeer 
ongunstige bergplaats gelegen. 

s 1 deel cement, 
:t deelen zand 

Idem. 
11.— 

11.75 
12.5 

11.5 
Langzaam verateenende cement. 

Versch. s 1 deel cement, 
:t deelen zand 

Idem. 
12.5 

11.75 
10.5 

11.5 
Langzaam verateenende cement. 

Versch. 

i 

1 

I deel cement, 
II deelen zand 

Idem. 
7.5 

7.5 
«.— 

S.5 A l . n". 2. i 

1 

I deel cement, 
II deelen zand 

Idem. 
7.5 

7.5 
8 — 

S.5 A l . n". 2. i 

1 Enkel cement. Idem. 
3 1 . -

;;u j 
37. 

40.5 
38.75 Snel versteenende cement. Versch. 

i 

1 Enkel cement. Idem. 
30.— 

37. 

40.5 
38.75 Snel versteenende cement. Versch. 

0 

7 

1 deel cement, 
"A deelen zand 

Idem. 
IJ 

10.— 
12. 

12. Ala n«. 5. 0 

7 

1 deel cement, 
"A deelen zand 

Idem. 
8.— 

10.— 
19.— 

12. Ala n«. 5. 0 

7 Enkel cement. Mannheimer cement. 
245 

29— 
40. 

38.— 

0 

7 Enkel cement. Mannheimer cement. 
33.5 

29— 
36. 

38.— 

8 
1 deel cement, 
'o deelen zand Idem. 

7.5 
8.25 

10.5 
1 0 . -8 

1 deel cement, 
'o deelen zand Idem. 

!).— 
8.25 

9.5 
1 0 . -

'J 

in 

Enkel cement. Norburrv en C°. 
27.5 

J7. 
35. 

34.5 Centent n°. 1. 'J 

in 

Enkel cement. Norburrv en C°. 
26.5 S i -

34.5 Centent n°. 1. 'J 

in 1 deel cement, 
3 deelen zand 

Idem. 
9,— 

8.5 
lO.— 

10.5 Idem. 

'J 

in 1 deel cement, 
3 deelen zand 

Idem. 
8 . -

8.5 
11.-

10.5 Idem. 

11 Enkel cement. Idem. 
2S.5 

27.25 
97.5 

34.75 Cement n". 2. 11 Enkel cement. Idem. 
2 'J . -

27.25 
42.— 

34.75 Cement n". 2. 

l i 
1 deel cement, 
'1 deelen zand 

Idem. 
7.— 

11.25 
9.5 

9.76 Idem. l i 
1 deel cement, 
'1 deelen zand 

Idem. 
5.5 

11.25 
10.— 

9.76 Idem. 

18 Enkel cement. Mannheimer cement. 
31.5 

32.5 
37.5 

34.75 18 Enkel cement. Mannheimer cement. 
33.5 

32.5 
32.-

34.75 

14 1 deel cement, 
8 deelen zaad Idem. 

7.6 
7.5 

11.— 
10.25 14 1 deel cement, 

8 deelen zaad Idem. 
7.5 

7.5 
9.5 

16 Enkel cement. DvckerhoA' und Sühne. 
32.— 

31.25 
51.— 

47.75 
Langzaam versteenende cement. 

Volgens later bericht van den le
verancier, moet het vat waaruit 
deze monsters zyn gestoken, voor 
omstreeks 4 maanden uit hun pak
huis zyn afgeleverd, ora het aan 
beproeving te onderwerpen. 

16 Enkel cement. DvckerhoA' und Sühne. 
30.5 

31.25 
44.5 

47.75 
Langzaam versteenende cement. 

Volgens later bericht van den le
verancier, moet het vat waaruit 
deze monsters zyn gestoken, voor 
omstreeks 4 maanden uit hun pak
huis zyn afgeleverd, ora het aan 
beproeving te onderwerpen. lil 1 deel cement, 

H deelen zand Idem. 
8.— 

8 . -
11. 

1 1 . -

Langzaam versteenende cement. 
Volgens later bericht van den le
verancier, moet het vat waaruit 
deze monsters zyn gestoken, voor 
omstreeks 4 maanden uit hun pak
huis zyn afgeleverd, ora het aan 
beproeving te onderwerpen. lil 1 deel cement, 

H deelen zand Idem. 
8 . -

8 . -
U , — 

1 1 . -

Langzaam versteenende cement. 
Volgens later bericht van den le
verancier, moet het vat waaruit 
deze monsters zyn gestoken, voor 
omstreeks 4 maanden uit hun pak
huis zyn afgeleverd, ora het aan 
beproeving te onderwerpen. 

17 Enkel cement. Huili.iiii I l r ick, enz. 
31.5 

34.26 
44.5 

40.5 17 Enkel cement. Huili.iiii I l r ick, enz. 
37.— 

34.26 
86.5 

18 
1 deel cement, 
3 deelen zand Idem. 

6 — 
6. 

6.5 
7.5 18 

1 deel cement, 
3 deelen zand Idem. 

6.— 
6. 

8.5 
7.5 

1'J Enkel cement Mannheimer cement 
30.5 

29.— 
S3.— 

82.— Vcisch uit het pakhuis. 1'J Enkel cement Mannheimer cement 
27.5 

29.— 
31.— 

82.— Vcisch uit het pakhuis. 

211 1 deel cement, 
3 deelen zand Idem. 

5. -
5 5 

8.— 
8.25 Idem. 211 1 deel cement, 

3 deelen zand Idem. 
6 — 

5 5 
8.5 

8.25 Idem. 

21 Enkel cement. Hollock i - C» 
2 5 . -

25.25 
29.5 

27.25 Idem. 21 Enkel cement. Hollock i - C» 
25.5 

25.25 
25.— 

27.25 Idem. 

22 1 deel cement, 
3 deelen zand Idem. 

0 . -
1 -

0 — 
2.75 

Idem. Da eerst beproefde stuk
ken braken door het gewicht der 
schaal. 

22 1 deel cement, 
3 deelen zand Idem. 

2 . -
1 -

5..'. 
2.75 

Idem. Da eerst beproefde stuk
ken braken door het gewicht der 
schaal. 

98 Enkel cemeat. Knifrt, Bevan & Sturgc. 
28.6 

2g_ 
97.— 

29.75 Versch ait het pakhuis. 98 Enkel cemeat. Knifrt, Bevan & Sturgc. 
27.5 32.5 

29.75 Versch ait het pakhuis. 

21 1 deel cement, 
3 deelen zand Idem. 

0.— 
1 — 

S 
5.25 Idem. Het eerst beproefde stuk 

arak door het gewicht der schaal. 21 1 deel cement, 
3 deelen zand Idem. 

2 . -
1 — 

5.6 
5.25 Idem. Het eerst beproefde stuk 

arak door het gewicht der schaal. 

Nadat het breken der proefstukken was afgeloopen, 
/egt een der aanwezigen, dnt het uiet opgaat de resul
taten dezer proeven als nfdoende te beschouwen, om
dat de firma .losson en De Lnngle alleen geweten 
heeft, dnt hunne cement zou beproefd worden, ter-
wijl dit met alle anderen niet het geval is geweest. 

De Vice-voorzitter antwoordt hierop, dat hij reeds 
vroeger verwacht had deze t>edcnking te zullen ver
nemen. De waarde ervan aan hare plaats latende, 
moet bij toch constateeren, dat de meeste, nu cn 
voor drie weken gebroken, pixMifstukken vervaardigd 
zijn van cement, genomen uit vaten welke nog den 
vorigen dag in het pakhuis der leveranciers stonden, 
dut i s , cement zooals die in den handel voorkomt. 

Mocht men meenen andere resultaten tu kunnen ver
krijgen, dau verklaart het Bestuurder Afdeeling zich 
bereid, op verzoek van heeren leveranciers, met door 
hen voor het doel beschikbaar gestelde cement de 
proeven, zelfs op grooter schaal, te herhalen. 

Een vertegenwoordiger der firma Josson en De 
Langle zegt, dat hij een drietal proefstukken bij zich 
heeft, vervaardigd van cement, die gebrand is met 
het doel haar aan beproeving te onderwerpen, cu 
welke thans gedurende 12 dagen onder water hebben 
vertoefd. Ook tot het breken dezer stukken wordt 
overgegaan, wnaruit blijkt, dat zij i*es|rectievelijk 
breken bij een belasting van 71 , 02 en 74 , of ge
middeld OU K O . per c M 3 . 

OCTROOIEN E N OCTROOI W E T T E N . 

In II". 'Mi van dit bind werd weder over de wen
schelijk beid van octrooi weit en in 't algemeen, eu 
over de vermoedelijk'! toekomstige octrooiwet voor 
Zwitserland in 't bijzonder , gesproken. Thans wil 
men de motieven, neergelegd in het adres van de 
Zwitsersche commissie, waarvan in dat nommer sprake 
is , nader behandelen, om aan te toonen dat uien, 
voor de verdediging eener octrooiwet, geen holle 
phrase behoeft, maar uUlooso bewijsgronden kan 
aanvoeren, die de nood zakelijke l»ese.liermiiig van uit
vindingen staven. 

Nadat de bedoelde commissie wijst op den onboud* 
baren toestand, zoowel voor de industrie, als voor 
de kunst- en hnndwerks-nijverheid, welke door het 
gemis cener octrooiwet is ontstaan, tekent /ij zeer 
goed de theoretische en pneusehe gronden te kennen, 
waarmede eens octrooiwei kan worden bestreden : zij 
daarentegen bestrijdt de tegenstanders met daadza
kelijke omstandigheden, welke haai- den plicht op
leggen , voor het beoogde doel de noodige slappen 
te doen. 

De commissie begint met te verklaren, dat liet aan
geprezen comrminisiniis , op het gebied van den arteid 
des geestes, belemmerend en verbnunsnd werkt op 
de gezamenlijke groote eu kleine industrieelen : kunst
voortbrengselen b. v. worden in toenemende mate be
dreigd eu is hierin eene sltongskens toenemende ont
zenuwing van den geest waargenomen. 

Üij wijst erop dat de krachten, welke, met kolos
sale uitgaven van kosten, op dc scholen voor am-
baehten en nijverheid worden aangewend, niet de 
gewensebte resultaten opleveren, doordien de op die 
scholen ontwikkelden later hunne talenten, in vin
dingrijke ontwerpen en kunstvoortbrengselen, niet 
ten algemeeneri nutte ontplooien, want zij zien zich 
geheel buiten de wet geplaatst, wanneer zij mei de 
resultaten hunner st udien , ten nutte der maat schappij , 
Oponhjk optreden, om hun welverdiend loon iu lc 
oogsten, leder kan elke uitvinding en afbeelding, 
zonder de dnanian verbonden ojiottcring van moeite, 
tijd en kosten, namaken en zich ten nutte maken, 
en het product daardoor goedkooper doen worden en 
iu den handel brengen, dan de uitvinder of ontwer
per zelf of h i j , die het recht van den uitvinder of 
ontwerper heeft verworven. 

Een verzoekschrift van de Kamer van Koophandel, 
iu 1872 aan deu Duitschen Rijkskanselier ingediend, 
schildert op treilende wijze, welke aanzienlijke en 
onberekenbare schaden dc eerlijke industrie, door 
namaak hunner producten, lijdt. Uit de vele jaar
lijks voorkomende verbeteringen zoekt de namaker, 
fOOTSOOVeel hem mogelijk i s , zich de teste ui t , cn 
aangezien hij met volkomen zekerheid daarover kau 
oordeelen, vooraleer hij ermede te werk gaat, be
spaart hij zich belangrijke kosten voor pi-oefuemin-
gen. enz., ten koste van eens anders beurs. Vandaar 
die ontevredenheid onder de eerlijke fabrikanten, die 
gedrongen worden ann eene oneerlijke concurrentie 
het hoofd te bieden. Wat meer is , wanneer een on
eerlijk fabrikant of namaker op min kostbare of juist niet 
eerlijke wijze eene deugdelijke verbetering toepast, 
verliest daardoor het product, in de meeste gevallen, 
zijn soliditeit, waardoor het niet alleen voor minder 
prijs kan worden gelevenl, maar bovendien het deug
delijke product, van den oorspronkelijker) fabrikant, 
in discrediet brengt. 

Het gevolg daarvan is, dat de jeugdiger krachten 
zich naar Frankrijk of Duitscblaiid begeven, waar 
talenten meer gewaaitleerd cn beschermd eu hun 
eene zekerder toekomst wordt verzekerd. 

Zooals reeds iu n". 39 van dit blad werd medege
deeld, dat Zwitsersche ingenieurs iu buiteulaudsclie 
fabrieken meermalen afgewezen en Fransche daaren
tegen vriendelijk ontvangen wonlen, zegt bedoelde 
commissie venter: een Dnttsoh ingenieur kon, naar 
een iu 1870 afgelegd oftiiüecl getuigenis eener Duit
sche ministerieele commissie, in Engeland, voor tech
nische s tudiën, fabrieken bezoeken, waarin nieuwe 
geoctrooieerde machines gesteld en beproefd wei-den, 
terwijl een Zwitser, die zich op denzelfden tijd 
daar bevond, afgawezen werd. Als beweegreden voor 
deze handeling' gaf men aan: »In Pruisen heeft 
men een octrooiwet, welke de Engelsche voortbreng
selen beschermt, terwijl Zwitserland geene wet heeft, 
en wij willen ons van de fabrikanten in dit bud 
niet laten plunderen". 

De deskundigen in den Doudsraad van Zwitser
land , waaronder octrooi-tegenstanders, getuigen zelf, 
dat de eigenaars uf directeuren van industrieele 
inrichtingen in Zwitserland van verbeteringen door 
't buitenland verstoken blijven, aangezien men daar 
vreesachtig is, die aau SM land te geven, waar 
ieder alles vrijelijk mag namaken. »Hadden wij 
eene octrooiwet", zoo voegen die deskundigen er
bij , sprekende in naam van hunne indiistriecle lamI-
gcuooten, vdan zouden onze industrieelen van de 
octrooi-bezitters commissicn verkrijgen, om hunne 
geoctrooieerde voorwer|ieii te exploiWeron, die hun 
nu, bij den wutteluozen toestand, worden onthou
den , doordien de oct rooi- besl Iter volstrekt geen 
waarborg heelt, dat niet undeio ZwHsersobe werk

plaatsen zich de /aak toeeigenen, en daarvan, tot 
zijne schade, de winsten tehalen". 

Du commissie stemt volkomen in met tie uitspraak 
van deze in den Bondsraad zitting hebbende deskun
digen : zij achten het, met de commissie van tien 
Duitschen Rijksdag, van groot gewicht of dc indus
trie van een land nl dau niet de nieuwigheden eu 
volmakingeri, op 't gebied van hnndwerksnijverheid, 
van de geheele wereld gemakkelijk kan overnemen. 

Het tijdstip, waarop nieuwe uitvindingen in een 
land in- eu uitgevoerd wonlen, heeft, rnet het oog 
op de volkswelvaart, eene onschatbare waarde. Wij 
•ouden daaraan kunnen toevoegen: dat de geschied
schrijver van over eeuwen dergelijke tijdstippen als 
belangrijke merkpalen aan teekent, 

De bovengeschetste toestand belemmert de natio
nale staatshuishoudkundige ontwikkeling, geeft eeue 
duistere afspiegeling van den Slaatstoestand en moet 
worden verbeterd, eer het te laat is. 

Het ligt voor de hand, dat eene octrooiwet onzen 
industrie, handel en nijverheid, en dasratsde onzen 
nij veren medeburgers de wetten voorschrijft, om niet 
naar willekeur te vervaardigen wat men verkiest, waar
door , naar het schijnt, eene inbreuk wordt gemaakt 
op onze hooggeroemde en grondwettige staatshuis
houdkundige en jmlitieke vrijheid. Maar eene wet-
telooze vrijheid is in deze eene werkelijke schending 
der grondbeginselen van de industrie-vrijheid. Elke 
andere vrijheid, die men voor unmaking van indus
trieski voortbrengselen , builen eene octrooiwet, ver
langt, is zulk eene, diu de moraal in ons handel
drijven ondermijnt, en waartegen wij ons, in 't 
algemeen belang, moeten verzetten. 

Voorts wordt erop gewezen: dat uitstekende 
staatshuishoudkundigen en autoriteiten op 't gebied 
vau industrie, in 't buitenland, neb als voorstanders 
cener octrooiwet kenschetsen; dat de beschaafde 
landen der wereld, met uitzondering van Nederland 
i-ii Zwitserland, octrooi wetten hebben, welke in 
die landen, waar de industrie het rijkst is verte-
genwoonJigd, reeds sinds langen tijd bestaan. 

Vandaar dat de erkenning van den eigendom des 
geestes internationaal is geworden, en men reeds in 
1873 te Weenen de invoering heeft beproefd van 
een internationaal recht voor uitvindingen, gelijk dit 
met vernieuwden aandrang in 1878 op het interna
tionaal congres te Parijs is geschied. ('} 

Ilij soortgelijke congressen, op ander gebied, was 
Zwitserland bet steeds, dat, met zekeren trots, op 
zijn eigen instellingen wees en zijn stem, gesteund 
door roemvolle ervaringen, mede in de schaal kon 
werpen. Op het gebied van den industrieelen eigen
dom moet het echter voor bijna alle andere Staten 
lenigti-eden, en op het Parijsche congres kon het 
geen volmondige uitspraak doen, zonder iu overdrij
vingen te vervallen, die slechts eene geringe dosis 

werkelijke waarheid bevatten. Het wss dan ook voor 
een beschaafden Staat als Zwitserland, cn evenmin 
voor zijn vertegenwoordiger op het congres, niet zeer 
vleiend, van een congreslid te moeten hooien: oLa 
Suisse est un pays de centre facteurs", — Wat 
zal men van Nederland lichten gezegd? 

Dc commissie veroorlooft zich dan ook den wensch 
te uiten: dat de Regeering zich bij bet internatio
naal congres aansluite, om du belangen van Zwit
serland daar mede te kunnen tehartigen. Dit zal 
dan in elk opzicht mogelijk zijn, wanneer voorat' 
een eigen wetgeving de noodige grondslagen, naar 
opgedane ervaring, en een inoreelen steun daarvoor 
kau geven. Wat verder bij de meerderheid der 
deelnemende Staten in hoofdzaak bestaat en gedu
rende den loop van een eeuw, iu de wetten ter te-
scherming van uitvindingen, monsters en modellen, 
behouden is, zal dat bij ons niet mogelijk en on
grondwettig zijn.' 

De commissie is van de overtuiging doordrongen, 
dat de groote meerderheid van het volk stilzwijgend 
of door ecu votum eene voor het Land passende wet
geving volmondig zal toestemmen, aangezien het de 
geformuleerde uitdrukking hunner moreele beschou
wing over deu eigendom des geestes en namaak van 
indiistriecle voortbrengselen is. 

Eindelijk wordt met den meesten nadruk gewezen 
op een toestand, die waarlijk opmerking verdient. 
De grondstel]ing van den industrieelen eigendom is 
iu eeu traktaat tusschen Zwitserland en Frankrijk 
erkend. Fransche fabriuksteekeningen worden in Zwit
serland beschermd; evensOO genieten Zwitsersche fa-
brieksteekeningen in Frankrijk wettelijke bescher
ming, terwijl zij daarentegen binnenslands, bij gemis 
eener Zwilseischc wutgeviug, zonder bescherming zijn. 
De Franscben hebben alzoo in Zwitserland en de 
Zwitsers in Frankrijk rechten, welke de laatsten iu 
hun eigen land niet bezitten. De Regeering ver
zaakt dus haar zcdclijkcii plicht, door haar eigene 
limdgenooteu ongunstiger tc behandelen dau dc bui
tenlanders. 

(*) Zie het urtiki-l „Over octrooien up uitviudiugeu" iu 
n°. 39, J i a i B U | 1078, vuu dil blad. — Deu B«S dezer i i 
liet int.-rn.ii hHLi.il co up res over deu induntrurlcu eigendom 
(fabrieksmerken, en/.) weder ueopend, Mr. II. I'. \erniers 
vuu iltr l..i. il', lid vau deu Itund vuu Stute, zul OM I--»1"1 

op dat cuugre» vcrtegemvounliguu. 
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Ten slotte wonlt dooi- de commissie erop aange-
drongen dat, ten opzichte van genoemd traktaat, in 
elk geval andere maatregelen moeten wonlen geno
men, wanneer alsnog geen Zwitscrsehe wetgeving 
in hel leven wonlt geroepen. 

Gegrond Op vorenstaand e n in overweging ne
mende, dat: 

1° het rechtsgevoel v a n allen, die met dc nijver
heid in betrekking staan c n tot de in aanmerking 
komende natiën behooren, de wettelijke bescherming 
van den arbeid des geestes eischt; 

2" dc bescherming van uitvindingen, monsters en 
modellen den ijver en het genie hunner bezitters 
beloont, en daardoor mannen van talent aanmoe
digt, hun tijd e n krachten tc wijden tot vermeer 
deiing van de technische hulpbronnen en van dc 
geestelijke veredeling der voortbrengselen van bin
nenlandsche ambachtsnijverheid j 

3" het fabrieksgeheim, de grootste vijand van den 
lechnischen vooruitgang, door de mogelijkheid, om 
ile uitvindingen, zonder vrees voor onbevoegde unma
k i n g , openbaar te kunnen maken, nagenoeg geheel 
wordt opgeheven; 

4" dc octrooi-bezitter zorgvuldiger dan elk ander 
met het exploitecren zijner uitvinding handelt, en 
de industrieel, die met eigen monsters handel drijft, 
deze in den regel nauwgezetter en zorgvuldiger zal 
aanwenden, dan hi j , die onbekommerd over den 
goeden naam der industrie, zich slechts op nama
king en goedkoopen afzet van het fabrikaat toelegt; 

5". het gemis van eene wetgeving onze monsters 
en modellen van rechtsbescherming in l'uitschlaiid 
uitsluit; 

6". het traktaat met Erankrijk aan de Krunsehen 
in Zwitserland en aan de Zwitsers iu Frankrijk rechten 
verleent, welke de Zwitsers in hun eigen land niet 
genieten, en dat het deze laatsten aan Fransehe wetten 
en strafbepalingen onderwerpt; 

7"- enz., 
vci7oekt de commissie aan de Kegeering, dat zij 

met den meest inogelijken spoed, een ontwerp eener 
octrooi-wetgeving a a u den Bondsraad of de Kamer 
van Afgevaardigden ter goedkeuring annhiede. 

Tot nadere toelichting dienc nog: 
dat iu genoemde conferentie werd overwogen: dat 

het al ol' niet wcnschelijke van een octrooiwet niet 
meer moet beoonleeld wonlen naar de in 18(il dooi
de professoren llolley en Kronauergegeven inzichten, 
maar wel nnnr de behoeften van industrie en nijver
heid, in verband met de opgedane ervaringen iu dc 
octrooi-gevende landen. 

De juristihche bedenkingen, welke tegen de invoe
ring eener octrooiwet worden aangevoerd, mogen 
geenszins voorop worden gesteld. Dc algemeene be
langen der industrie spreken thans meer dan ooit; 
zij treden tegenwoordig in hunne volle wa|>ennisting 
ten strijde en zullen zeker als overwinnaars in het 
strijdperk blijven. 

De staatshuishoudkundigen bezigen als wapen tegen 
de octrooiwet hunne wetboeken, waaruit zij over 
eigendomsrecht, monujiolic en wat al niet philoso-
feeren, eu over het algemeen er niet van willen 
weten, dat de uitvindei- zijn geestesarbeid op de 
stof ovorbrengt en er dus wel degelijk vau eigen
dom en eigendomsrecht sprake is. Doch laten wij 
niet op het rechtskundig gebied in den wettelijken 
doolhof vei dwalen, maar liever aan de zijde van in
dustrie en nijverheid strijden. De vertegenwoordigers 
daarvan redeneeren op dc htm eigene practische wijze 
en bezigen als w a j i e n voor de octrooiwet een wellicht 
minder scherp, doch solider wapen, n.1. de practische 
ervaring, gestaafd tloor onomstotelijke bewijzen. 

Laat ons nog e v e n lot tie Zwitserse he conferentie 
terugkeeren. 

Het mag als e e n verblijdend teeken worden a a n 
gemerkt, tlat ook deze conferentie tien wenscb te 
kennen geeft: dot Zwitserland bij bet internationaal 
congres voor den industrieelcn eigendom zich a a n -
sluite en aan de internationale beraadslagingen een 
levendig aandeel neme, om bij de totstandkoming 
van een internationalen Octrooi-tand of wet overeen
stem mi ng in <le zaak te verkrijgen, en tie belangen 
van Zwitserland, zoo mogelijk, daarbij te betrekken. 

Van het toegelichte adres der commissie zijn aan 
alle lietrokken vereenigingen en belanghebbenden ge
drukte kopieën verzonden, opdat de grondslagen van 
het adres kunnen worden nagegaan, om, zoonoodig, 
met vereende krachten, verdere pogingen voor tie 
totstandkoming eener octrooiwet iu het werk tc 
stellen. 

De octrooi-tegenstanders hebben de voorstanders 
wcleens uit het veld willen slaan door de bewering, 
dat tie indtistiieeleti in octrooi-gevende landen zich 
geenszins met bet monopoliestelsel — zooals de 
eersten het ten onrechte noemen — kunnen ver
eenigen. Daanloor gesteund, tonnen dc tegenstanders 
de schaduwzijde eener octrooiwet tloor het afschrik-
keridste beeld, dat zij kunnen bedenken. Zij trachten 
aan te toonen dat uitvindingen, op het gebied van 
fabrieksnijverheid, dooi- de iuihislrioelen tegen hixigen 
prijs moeten worden gekocht, willen zij zich niet 
door den een of ander octr ooihuuder zien benadeclen, 
cn tlat zoodoende het product voor dc verbruikers 
tot schandelijk hooge prijzen woidt opgevoerd. Zij 
wijzen op bet monopolie, dat een uitvinder tloor zijn 
octrooi-recht bekomt, cn tlat dientengevolge elke 
uitvinding, ja zelfs vele onpraeüsche uitvindingenen 
geringe verin-telingen, de vrije ontwikkeling der fa
brieksnijverheid belemmeren; want, zoo redeneeren 
z y , de betrokken fabrikanten wonlen tloor de uit
vinders of octrooihouders gedrongen hunne uitvin
dingen toe te passen. 

Om zulk eene onbehoorlijke exploitatie tegen te 
gaan, bevatten do meeste octrooi wetten bepalingen 
voor tie uitvoering eener uitvinding. Zoo moet o. a. 
eeue uitvinding in de practijk aangewend worden; 
in Frankrijk, Italië en Spanje binnen 2 jaren; in 
Dint-s.liland binnen 3 jaren . in Rusland binnen de 
helft van den duur van het octrooi; in België bin
nen één jaar na lu-t tijdstip van uitvoering in een 
ander land, euz. 

Welken invloed oefenen dergelijke bepalingen uit? 
Deao: dat, wanneer een uitvinder of octrooihouder 

voor de uitvinding of verbetering te hooge eischen 
stelt, niemand het octrooi zal overnemen; is daar
entegen eene nietige uilvinding of gei inge verbete
ring waanleloos, dan zal geen enkel fabrikant daar
voor zijn geld veil hebben en het gevolg is, tlat eeu 
dergelijk octrooi na tien vastgesieldeu uitvoerings
termijn komt tc vervallen. De uitvinder ol octrooi
houder zal tins, in het eerste geval, liever een bal f 
ei dan een leege dop hebben eu daarom zijn eischen 
billijk stellen, en iu het laatste met zijn octrooi 
blijven zitten. 

Door deze bepalingen omtrent de uitvoering vonlt, 
wel-is-waar, menige nuttige uitvinding — tlie onder 
vooroordeelen en een legio vau bedenkingen begra
ven, of, door de daaraan verbonden schijnbare 
hooge kosten, als onuitvoerbaar wordt geacht, bf 
wel, wegens geringe gebreken, als onvolmaakt 
aangemerkt — niet binnen tien rastgee telt len ter
mijn in tie practijk gebracht, waardoor het oc
trooi komt te vervallen. Haar later, door andere 
zienswijzen, nieuwe teestanilen of nieuwe uitvindin
gen, uit haar graf opgedolven en in een nieuw 
kleed gehuld, treedt zij in haar volle pracht te 
voorschijn. Met het oog hierop stellen Engeland, 
Amerika, Canada en andere lauden in hunne oc
trooi wc tl en geen uitvoeringstermijn vast. Over 't 
algemeen worden evenwel eeuige bepalingen van ver
plichte uitvoering, binnen een zekeren tijd, om 
verschillende redenen. wenschelijk gencht. 

Zooeven werd aangehaald de bewering van de 
octrooi-tegenstanders, als zouden in dc octrooi-
gevende landen dc indiistricelen geenszins met de 
aangeprezen octrooi wet ten zoo zijn ingenomen, als 
tie voorstanders wel meeneu. In tegenstelling met 
deze bewering wordt gewezen op dfl algemene 
vergadering van tie Duitsche I ugeniiun-s-vi u-een ig ing, 
te Keulen gehouden, waarin tic octrooiwet (zooals 
bekend is , wenl iu 1877 eene nieuwe wet voor de 

vereenigde Duitsche Staten ingevoerd) werd geraad
pleegd en deswege verschillende vragen gesteld. 

De rede, tloor de geheimraad professor Kloster-
mann in die vergadering gehouden, kooit iu hoofd
zaak hierop netter: 

De in de eerttc plaats hevig boetreden vraag: of de 
industrieele eigendom inde eerste plaats moet wonlen 
beschermd, is zegevierend ten gunste eener bescher
ming beslist geworden. Deze beslissing is een ge
volg van de gunstige werking der cctrooiwel in 
het Duitsche Rijk. De verschillende kleine Staten 
van dat Rijk verhinderden vroeger eene werkdadi-
ge bescherming van den iudustrieeleii eigendom. 
Destijds waren de beschouwingen met betrekking 
tot het underling verkeer der volken wereldlijk. De 
natuurlijke wenscb drong ertoe, alle skigboomcii, 
die het ondei ling verkeer tusschen de afzonderlijke 
Bondsstaten in tien weg stonden, op tc ruimen, om 
een ruim, vrij terrein voor eeu zelfde streven te ver
krijgen. Men vertrouwt, dat het ook voor bet we
reldverkeer beter i s , tlat alle bedoelde hinderpalen 
wonlen weggenomen. 

Men zou kunnen zeggen: aangezien door de op-
helling van tie tusschen-stations de snelheid vnn de 
spoortreinen zeer bevorderd zou worden, zuu het be
ter zijn deze kleine stations op te heften. Maar de 
ipoorwegen zijn toch niet voor zich zeiven, maar 
wel voor die stations. Zoo is het ook met het we
reldverkeer; dit is ook niet voor zich zelven, maar 
om tie wederkeerige verruiling der arbeidsvoortbreng-
sclen van tic onderscheidene natiën totstand te bren
gen. Het is juist eene octrooiwet, welke die ruiling 
zeer in de hand werkt. 

Vroeger bewogen de Duitschers zich op de wereld
markt, voor bet internationaal verkeer, als ' t ware 
in bier- of koffiehuizen, waarbij het drinkgelag in aan
merking kwam. Dit is nu door de wetgevingen hare 
beschouwingen veranderd. «Wy weten," zoo spreekt 
genoemde redenaar, »dat wij een zelfstandig doel 
voor Duitsehland tc volgen hebben ; ook op bet ge
bied van de industrie geldt voor het samenwerken 
met andere natiën de spreuk: Wanneer de rum 
zich zelve versiert, versiert zij ook den tuin** 

Het is juist dat zelfstandig doel, op 't gebied van 
industrie, handel en nijverheid, waarnaar dc natiën 
onderling moeten streven, om die schoone spreuk tot 
haar recht te brengen. 

Wij zouden tlie spreuk wel in gulden letters wil
len plaatsen boven den ingang van bet gebouw, 
waar dezer dagen «te vertegen woord igers tier verschil
lende na t iën , op het internat tonaal congres over 
deu industrieclen eigendom zullen zijn vergaderd. 

Men meent dat wetten een industrie voortbren
gen noch bevonleicn kunnen; men beroept zich mis
schien op Spanje, Portugal, Hrazilië eu de Zuid-
aiuerikaansche Staten, die tie allerbeste, uaar de 
laat-te gegevens samengestelde octrooi wetten heb
ben, doch -eeue industrie bezitten; men zegt mis
schien ook: werkzaamheid, huishoudelijkheid, eerlijk
heid en rechtscha|Muiheitl iu het onderling verkeer 
der menschen wordt niet door wetten verkregen. 

Wanneer een wet al geene industrie voortbren
gen kan, waar de betrekkelijke voorwaanlen falen, 
zij kan loth haar wasdom cn vooruitgang bevor
deren, terwijl zij de nijverheid tegen roofzuchtigen 
van liet geestelijk en stoffelijk kapitaal beschermt 
en haar zekerheid van liestaau waarborgt. 

De redenaar wijst verder op het aanzienlijk getal 
octrooien, welke de industrie belangrijke diensten 
hel,he;j bewezen. Met best kan men die diensten be-
oonleelcn naar het geüil octrooi-verlengingen, waarin 
de bezitter ze l fde waaide, welke het octrooi voor 
hem heeft, uitdrukt. 

In 1879 is in Duitsehland niet minder gestort 
dan ongeveer 2.\ ton gouds voor verlengingen van 
octrooien en ruim ton voor nieuwe aanviagen, 
dus aan octrooirechten samen 3 ' ; 4 ton, zegge sWf-
honderd vijf en twintig duizend gatden. Hoewel hier 
eu daar een fabrikant, octrooi-bezit ter, zich ten opzichte 
van de geschatte waanle der uitvinding ziet teleur
gesteld, zoo werpt, over 't algemeen, heL overge
nomen octi-ooi belangrijke winsten af, want de 
fabrikanten storten voor eene uitvinding niet meer 
octrooirechten, dan het octrooi nun waard is. Die 
mekten bedragen dan ook slechts een klein deal 
van de behaalde winsten. 

Voorts beoordeelt men da octrooiwet in Duitseh
land n a a i 'de levensvatbaarheid en «le waarde der ge
octrooieerde uitvindingen, alsmede naar hun getal, 
in verhouding met andere landen. 

D e vertegenwoordigers tier chemische industrie in 
Duitsehland hadden vroeger bedenkingen tegen eene 
octrooiwet op die industrie; zij wezen erop, dat 
andere landen dc verfstof-industrie onder wetten 
brachten en haar daardoor in beslag namen, terwijl 
z i j , door tic vrije concurrentie, dien tak van nijver
heid tot hoogeren bloei konden brengen. Thans is 
het oordeel vau genoemde vertegenwoordigers geheel 
in tegeimveigc.-lelden z in ; zij erkennen nu rondbor
stig, dat de octrooiwet eene goede uitwerking beeft 
gehad, en eene uitstekende verbetering in den toe
stand van tien chemischen technicus teweeggebracht. 
Bij het stelsel van octrooi-verleening, dut op uitge-
breide wijze is toegepast, heeft zich op gecnei lei wijze 
een monopoUa met 't buitenland voorgedaan. 

Dit verdient waarlijk de opmerking van tie nnti-
octi-ooiwet-mannen, wier blik in de toekomst, ten 
aanzien eener octrooiwet, naar het pessimkuneover
helt, terwijl de toekomst in deze veeleer een op-
timistischen blik verdient. 

Het is zeer belangrijk slechts aan drie vermaag-
SBhapte uitvindingen, op het gebied van staal voort-
brenging, te herinneren aan Krupp's gietstaal, aan 
het Bessemer proces e n aan Thomas' behandeling 
van gietijzer ten opzichte van het phosphorus. Krupp 
verkreeg geen octrooi-bescherming c n beschei rode 
zich zelven tloor slipte geheimhouding der staalbe-
werking, die b i j , eerst bij het naderen van zijn 
dood, aan zijn beide, toen nog jeugdige, zonen m e 
dedeelde. Bessemer wenl n u 24 jaren geladen met 
zijn .octrooi-aanvraag afgewezen. Zijne bewerking 
vond slechts langzaam eenigen ingang, aangezien hij 
tie industrieclen niet met zijn raad wilde voorlich
ten. Het Thomas'scbe phosphorus-proces wenl spoe
dig na de octrooi-verleening, met toestemming van 
den uitvinder, iu Duitsehland in practijk gebracht. 

bankaar de meest doorslaande bewijzen, welk heil 
van eene goede octrooiwet te wachten is. 

Eindelijk wordt in vorenbedoelde vergadering nog 
gesproken van voorafgaand onderzoek van de uitvin
d ing , waarvoor octrooi wordt verlangd, en meer 
dergelijke détai ls , doch deze behooren meer tot dc 
samenstelling eener octrooiwet zelve en zouden ons 
te ver voeren. 

Het zij voor heden genoeg. Ie.lere.rn, inzonderheid 
de tegenstanden eener octrooiwet, raadplege met 
welke onwrikbare liewijsgroriden men in tiet buiten
land de noodzakelijke bescherming van uitvintIingen 
staaft, cn met welken nadruk onze naburen erop 
wijzen, dat de industrie, ja elke tak van nijverheid, 
voordeel heelt bij eene goede octrooiwet. 

If. v J L 

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 U , l f n November zijne ver

gadering iu het lokaal Doele, Verwersdijk , te Delft. 
Die vergadering werd door een honderdtal leden bij
gewoond. Dij ontstentenis van president .u i vice-presi-
dent, nam het raadslid N . T. Michaelis het presi
dium op zich. 

De notulen der vergadering van tien 14 d < ' n Sep
tember 1880 waren gedrukt aan de leden toegezon
den in de eerste aflevering van het Tijdschri// voor 
1880—1881. Niemand verlangde daarover het woord 
en zij werden mitsdien goedgekeurd. 

Ben aantal geschenken waren wederom ontvangen. 
De waarnemende president vestigde de aandacht 

op eene reeds vroeger in het Instituut besproken 
circulaire van het bestuur van het Wiskundig Ge
nootschap ï E e n onvermoeide arbeid komt alles te 
boven", waarin tot deelneming aan het lidmaatschap 
v a n die Vereeniging wonlt aangespoord. 

Door den Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid w a r e n verslagen ingezonden omtrent den 
uitslag der beproeving van de bruggen over <len Rijn 
bij Arnhem en over tie Waal bij Nijmegen. Deze 
stukken zullen in handen van eene Commissie worden 
gesteld. 

Als naar gewoonte waren van tien hoofdingenieur 
van den Waterstaat in Noord-Molland tie weerkun
dige waarnemingen aan Den Helder ontvangen , op
gemaakt door het lid W. Ph. de Kruyff, 

Door den hoofdingenieur van den Waterstaat in 
het 9 d e cn 10^* district waren verschillende mede
deelingen ingezonden betreflende de meting van tiet 
strand langs de kust tier Noonlzec. 

Eene van het honorair lid G . L . Waring ontvan
gen mededeeling over: «The Sewerage of Memphis' 1 

was in hantlen van eene Commissie gesteld. 
Op gelijke wijze is of zal wonlen gehandeld met 

tie volgende mededeelingen: 
l o . van het lid M . van Ruth , houdende verslag 

omtrent uitkomsten van proeven met ijzer en staal, 
geleverd door verschillende fabrikanten, voor eenige 
van de werkeu bij den aanleg der Nederlandsche 
Stnatss[>ooi-wegen; 

So. van tien heer W. Kamp, te Scraing, »aUT 
les DOUVeUee tuilcries d 'Ecbt" ; 

3o. van den heer G. J . Stam, te Delft, over de 
phosphorus in de ijzer industrie. 

Nog werd ter tafel gebracht eeu schrijven van 
den lieer F . W. Braat, te Delft , ten geleide van een 
album bevattende afbeeldingen van verschillende voor
werpen in zink. 

Hierna erlangtic het lid R. C. J. Tutein Nolthenius 
het woord, die in eene breedvoerige wederlegging 
trail van de verschillende beschouwingen, in de vorige 
vergadering door onderscheiden leden te berde ge
bracht , n a a r aanleiding v a n zijne mededeeling over 
de groene rivier, als stelsel van rivier-verbetering. 

Deze voordracht weid wederom door duidelijke 
teekeningen toegelicht. Zij gaf aan de raadsleden 
W. I I . Hubrecht en J . W . Welcker en aan de leden 
A . L . de Bruyn Kops en A. Iluet aanleiding, om 
zoowel over het vroeger medegedeelde in nadere ont
wikkeling te treden, alsook den spreker over het 
thans gehoorde te bestrijden ot terzijde te staan. 

Inmiddels zag de president zich genoodsaakt, bij 
het reeds vergevorderd uur, sluiting van tie discussie 
voor te stellen , wegens hetgeen nog volgens het pro

gramma aan de nnle wns. Dienovereenkomstig wenl 
ln-sloten. 

Na de pauze, wenl het woord verleend aan hel 
lid Pb. Liui lo, d ie , iu verhand met een straks aan 
zijn fabriek te brengen bezoek, eene mededeeliug 
deed over zijne fabriekmatige vervaardiging van ce-
mentsteen, door afbeeldingen der werktuigen on groote 
schaal Inegelirht. 

Nadat eenige nieuwe teilen waren aangenomen en 
anderen als zoodanig voorgesteld, slool de president 
de vergadering. 

De leden begaven zich toen naar de fabriek van 
den heer Undo, gelegen in de gemeente Vrijenban, 
aan dc Settle nabij Delft, waartoe eooe Stoomboot 
te hunner beschikking was gesteld. Deze fabriek 
werd in nlle ondenleelen met zeer veel belangstelling 
bezichtigd , en door de nnnvvezigen hulde gebracht aan 
de ijverige bemoeiingen van den kundiger, fabrikant. 

t a n k o m l i ï i n g e n van . U n l H * t n l i n y $ i i . 

mi.IK , aa Ree. 
Maaat richt, ti- 10 uren, door liet ministerie van wa

terstaat enz., aan lu-t gebouw van het pmv. Iiest.: het 
vijfjarig onderhoud lo. der Zuid-Willemsvaart, voor het 
gedeelte in Limburg van den bovemuoud van de Maas hij 
dc hoofd'.luit |e Maastricht tot .1.- Helgisehe grens te 
Smeermaas en van het Voeding-kanaal. Haming /'980O 
per jaar; ijn. idem. voor lu-t gedeelte in Limburg van de 
grens van Helgië nabij l.oozen tot de grens van Nooid-
Brabant Raming ƒ 13.000 per jaar. 

'a-Hage, ten kantore van ('rans eu Co., TOOT de Hijn-
IjiiidscheStoom-trainweguiaatschappii: lo. het houwen van 
een ijzeren brug. lang ongeveer :il M., met steeneu land
hoofden en 2 Htroompylers over het Additioneel.' kanaal: 
Un, het verhouwen der ijzeren ophaalbrug over den Rijn. 
beiden te Katwijk-Uil n. Inl. bij den ingenieur .1. I. 
van Waning. Ie Rotterdam. 

Illnodag , UI *a* 
Badrgraten, te 10'/, uren, door commissarissen over 

deu straatweg van l i la naar BlMiegraven, iu het Loge-
ment-Hlom: het driejarig onderhoud van- en het doen 
van herstellingen aan dien straatweg, met de daarin lig
gende kunstwerken, aanvangende 1 jan. ' t i l . 

Amilerdam, te 11 uren. aan het koloniaal etablisse
ment: o. a. de levering van: vlaggcdock. divers leder, 
lood. eu divers koper. 

Aaaen, te 12 uren. door het ministerie van waterst. 
enz., aau het gelmuw van het jirov. bestuur: lo. het vier
jarig mulei houd der Hijks-gnx.te wegen in Drente. Ra
ming ƒ20,375: 2o. idem van de Hoofd-. Better-enOoater-
inoerschc vaalten, Itiiuiug ƒ 10.425 per jaar. 

Alkmaar, te 13 uren. door lu-t gemeente In-stuur: het 
leveren van: lo. 00.000 vlakke straatkllllkei waalmnppeil. 
2». 184.000 getmkken dito dito, :io. 00.000 blauwe lJsel-
klinkers. 4<>. 65.300 Aths.be keien. 

VVaenadag, 17 "Nov 
Vaerendaal, le 10 uren. door bet genie.-ntehe-tuur: 

liet leveren van sch. mimen helen in het me uwgi-hnu wde 
•cnoollokaaL 

a-Hage, te 11 uren. door het ministerie van wateist. 
enz.: lo, het verrichten van werken tot verbetering van 
de Hoven-Maas onder de gemeente Hees.-}, tu-.sehen de 
kilometerraaieii 88 ,-u 90. Haming ƒ4000; go. hel vol
tooien der verhooging eu verzwaring'van den bandijk langs 
den linkeroever der Nieuwe-Merw.de. van de grensschei
ding tusschen de gemeente Werkendam met Made c a. 
tut aan den veihmdhigsdam tusschen de 1) plaat en 
de Atiua-Jacoininaplaat. Haming ƒ99.100: .'io. het ver
richten van eeuige werken ter uormaliseeiiug van de 
Waal onder Ui i kei en Poedemijen, tusschen de kilo -
Innaaien 91 en 94 der herziene rivi.-i kaart. Ham mg 
ƒ68.250. 

'a-Hage, le 12 uren, door het ministerie van water
staat enz., t lieiisle der Staats-poorwegen : In. de levering 
van stalen spoorstaven met ij/eren eindverbindingen en 
van haakhoiiten. iu 2 perc; 2<>. bet maken en leveren van 
ISO toiigbewegiiigen voor s|morwissels. Haming ƒ18.000. 
Inl, op bet bureau der simnrwegen te 's-Hage. 

Bellen, te 12 uren. dooi burg. eu wetb.: lo. het bou
wen vau een schoolgebouw, te Dijken, gem. Iteilen; 2o. 
het bouwen van een idem. (e Wijs lier, gent. lieden: .lo. 
bel bouwen vau eene ouderwijzerswoning, tc Wijsher. 
Alles met bijlevering van materialen. In-nevens school
banken. Inl. bij burg. en weth. 

Haageveen, te 12 uren. door burg. eu weth.: bet 
bouwen eener school eu onderwijzers woning aldaar. Inl. 
luj den geineenteo[izichter II. Iloegsma. 

Uendrrdag, 1*1 Her. 
Breda, te 11 uren. door den architect J. M. Marijnen. 

namens G. A. Wirix. in Het Hof van Holland: de verbou
wing van een huis. staande iu .1.- Hosc hst raat. Wijk A, 
no. 699. Aanw. 15 Nov.. te 11 uren. 

i i . i tt . te 12 uren, door den directeur der artillerie
stapel- en constructii-nuigazijueu: de levering van 70.000 
KO. messingplaat, dik 0.0023 .\L. ten behoeve van deu 
dienst in Ncdcil.-ludië over '81. 

Haarlem, te 2 1/, uren. door het ministerie van hin-
nenl. zaken, aan bet gebouw van het prov. bestuur: het 
uitbreken van eeue he-.taan.le balklaag eu een vloei', en 
het maken en leveren vuu eeue nieuwe balklaag met 
kinderbinteii iu de ridderzaal van bet slot te Muideu. 
Raming ƒ 1900. 

vrijdag aa Sa?. 
Middelburg, te 10 uren. door het ministerie van wa

terstaat enz., aan het geitouw van het prov. bestuur: het 
bestraten met Oaiennstkcien van de losplaats iu de bin
nenhaven te Wemeldinge. Aanw. 15 November. Ra
ming f 1537. 

'•-Banen, te 10'/, uren. door het ministerie van water
staat enz., aan het gebouw van het pmv. bestuur: het 
beplanten van den zijtak van den liijks-gmoteii weg le 
kl. no. 7, over Eindhoven eu Val keus waard naai de Hel
gisehe grens in de richting van Luik. Aanw. 15 Nov, 
Haming ƒ 9Ö0. 

Ueirahaven, te II ureu, door de directie van de straat-
wegen tusschen Rotterdam en Deltshaveti eu tusschen 
Delfshaven en Schiedam, in bet Cal'é Belvedère: lo. het 
onderhouden van deu straatweg tusschen Rotterdam en 
Delfshaven. met de noodige leverantie deswege; thans 
aanbesteed voor ƒ1028 jier jaar; 2o. het onderhouden van 
den -till.itweg tusschen Delfshaven en Schiedam, met de 
noodige leverantie deswege; thans aanbesteed voor ƒ2592 
pei jaar. Aanw. te U uren. 

Ilell'l . te 12 uren: herbesteding Vtui sommige kleeding
en uitrustingstukken in 's Rijks centraal-iuagazijn vau 
militaire kleeding. uitrusting, enz., aldaar. 

Amaterdam. te 12 uien: herliesteding van de levering 
van kleeding- eu uitrustingstukken, in 's Rijks centraal-
inagazijn vau militaire kleeding. uitrusting enz. 

Wnerilrn. te 12 uren: lierhesteding va uige ju-re. 
kleeding- en uit rustingstuk ken. aan 's Rijks ccntmal-
inagaziju vau militaire kleeding euz. 

aalerdag, ZO flfav. 
Z w o l l e , te 1 uur. door burg. eu wetb.: lu-t makeu 

eener zandfiiiide.-riiig voor het te lx-uwen gemeentelijk 
ziekenhuis. Iul. bij den gemeetiteaivhitect. Aauw. 16 
Nov., te 2 uren. 

Utrecht, te 2 uren, OOOr bat ministerie vau waterstaat 
enz., aan het gebouw van het pmv. bestuur: bet drie
jarig onderhoud van- en het verrichten van eenige ver
nieuwingen aan de Kuks-hulj.schutsluis te Vreeswijk, ged. 
'81- '83. Aanw. 1« Nov. Raining ƒ 6730. 

Utreeht, te 2 uren. door bet ministerie van binneid. 
zaken, aan het gebouw vau het prov. hestuur: het on
derhouden van- en bet doen van herstel I ingen aan de 
gehouwen van de Rijks-universiteit aldaar, ged. 1881. 
Raming /'(MOO 

Heerenveen, te 2 uren, door het polderbestuur van 
het 4o eu 5e Veendistrict otider Kngwirden. ten gemeente-
huize van Kiigwirib'u: lu-t stichten vaneen gelmuw. in
gericht voor een du bhe I-stoom vijzelgemaal, met aan be
hoorende werken, ten dienste van den polder. 

Nleuwe-rehela , te 6 uren, door kerkvoogden dor 
lletv. gemeente, iu hel gemeentehuis; het bouwen eener 
pastorie. Aauw, te 10 uren. 

D E O P M E R K E R — Zaterdag 13 November 1880. 

Maandag, 28 Re*. 
'a-Hage, te I I 1 , ureu, door het ministerie van water

staat enz., aan het gebouw van bet pmv. bOatBBTi lu-t 
driejarig onderhoud vau de Lingewerken te Aspereu. 
Aauw. 17 Nov. Raining ƒ 4700 per Jaar. 

'a-Hage, te 11' ., ureu, door het ministerie van bin-
nenl. zaken, aau hel geitouw vau bet pmv. bestuur: bet 
onderhouden van- en bet doen van heistellingen aau de 
geitouwen van de universiteit te Leiden, ged. '81 Aanw 
15 Nov., te 10 uren. Ruiling ƒ28,800. 

Amaterdam, te 12 uren, door gecomuiilieerden tot de 
directie over de wegen en vaarten lusschen de Zes Noord-
bollanilsche Steden, op bel raadhuis: h.-t onderhoud der 
wegen eu vaarten tusschen de Zes Noon I holla in I-*-he 
Steden, van 1 Jan. '81—31 Dcc. '85, in 5 perc. Inl. bij 
den opzichter der directie II. P. van den Aardweg, le 
"urinerend. Aanw, 1G en 20 Nov.. van 9 -4 uren. 

Voor», linten . te 12 IIIVII, door het geuit leh.-st ': 
bet onderhoud ged. 5 jaren van verschillende sluizen, 
schoeiingeii enz. eu het makeu van 2 bruggen. Aauw. 
15 Nov., te 10 uren. 

Illnadag, aa Jtmw. 
'a-Hage, te 11 ureu. door bel ministerie van marine: 

de levering van 1500 M. v itighaui. 141)0 stuks wollen 
dekens, 1800 stuks Imnthinicu overtrekken V00Tmatrassen 
en 2000 stuks d|to voor kussens tin 1 |N-tveell; veis.'lul
lende niidcrschcidhihsteekens voor -chepel ingen. 

«el l ' i . te 12 uren, door den direct • der tuttllerie-
stapaV en oaastruetkwnagaiynea: de levering van: ko-
jierpluat, messingplaat, grove F.ng. steenkolen en lijne 
lihoersche inachiuckolcu. iu 5 paiC. 

IHnndag, S3 IVatv. 
Utrecht, te 2 uren. door de maatschappij lot expl. van 

Staatsspoorwegen, aau hel t'ciitnialhurcau (ten behoeve 
van het Vernieuwingsfonds): het leveren van stalen spoor
staven, stalen lasch- eu eindplaten en ijzeren haak- en 
schroef! ton ten. iu 2 DOrC. 

Warnndag, S4 Sav. 
'a-Hage, te II uren. door het ministerie van wat er-1. 

enz.: lo. bet voltooien der st.-enhedekking op den noorde
lijken dam en liet besloeten der heide dammen langs het 
Keteldiep. Raming ƒ30,900 : 2». lu-t onderhouden van de 
Rijksrivierwerken langs het Keteldiep en daarmee iu ver
hand staande herstellingen, enz. Raming/tffiutl. Aanw. 
van beide 19 Nov. 

'••Hage, te 12 uren, door hel ministerie van waterst. 
enz., ten dienste der Slaat ss| mor wegen: het bouwen van 
eene woning voor 4 sluis- eu brugklicchts iu de voorma
lige Marinehaven le Vlissingen. Aanw. 18 eu 20 Nov. 
Raining ƒ14.100. 

Battr-rdam. te I uur. door hing. en weth.: het ma
ken, leveren eu stellen van den Imvcnlmiiw van de nieuwe 
Keizershrug. eu verhreedtiig der Sx-tenhrug. Aauw. 16 
Nov., te 11 uren. 

Vriidftic. sa Rev. 
Zwallr, le 12 uren, ttoor lu-t ministerie van waterst. 

enz., aan het gebouw van het pmv. bestuur: het ver
richten van eenige herstellingen aau de vleugels en noor
delijke schntkolk-beschoeiing van dc kleine -chutslui- te 
Katerveer. Aanw. 22 Nov., te 12 uren. Raming ƒ7450. 

Zaterdag, 17 \nv 
Brrlaterzwaag, door bet gemeentebestuur van Op

stel land: de levering van 400 M : l grint en 60.000 Duit-che 
straatsteeuen, U'ii dienste der wegen. 

Maandag, S S ) Vav. 
Maantrlrht, te 10 uren. door het ministerie vau wa

terstaat enz., aan bet gebouw van het pmv. hestuur: het 
vijfjarig onderhoud van de Ryks-gmotc wegen iu Lim
burg, in 8 perc. Aanw. 23 en 25 Nov. Haming: perc. 1 
/'402U. perc. 2 / 'J6IKI. perc. 3 ƒ 3000. perc. 4 /"7280. pare. 
1/7800, perc. 6 f11,040, perc 7 ƒ'5660. perc. 8 / 1 U Ö . 

'a-Hage, te 11»/- uren, door het pmv. hestuur: het 
tweejarig ouderhoud van- en bet doen van eenige her
stellingen aan het gehouw van bel pmv. gouvernement 
van /uid-llollan.l, te 's-||age. Aauw. 24 en 25 Nov., te 
10 u r e u . 

'a-llage, te 1 uur, d >or den Commissaris des Koning», 
voor rekening der gemeente Woelden, aan hel gebouw 
van het prov. hestuur: het verrichten vun eenige her
stellingen aan het gedeelte jaagpad lang- den Otide-Ryn, 
van Woerden tot llodegraven, Iul. hij den hoofdingenieur 
in bet 10e district, deu ingenieur in het noordelijk arron
dissement van bet llle district, beiden U- 's-llage en den 
opzichter Van de Kr.ke. te Allen a/d lüju. Aanw. 24 
Nov. Raming ƒ 2100. 

Blnadag, BO Mat. 
l'trerht, te 10 uren. in het gebouw voor K. eu W.: 

het lioiiwen van eene infanleriekazeriie met aiiliexeti. op 
bet terrein Handlist hij Utrecht. Hilj. inzenden 29 Nov.. 
vóór 3 ureu. up het bureau der genie, aldaar. 

'a-Hage. te 11 uren, door het ministerie van marine: 
bet gereedmaken en leveren van bet hardsteen werk voor 
de fundeering van den ijzeren ku-tlichttoren: to. op On
diep watereilaiid (Straat Oas|iar). 2o. op Tandjong-Itcrikat 
tllaukai. Iul. 26 Nov.. lui den Ixiuwkuii.hge hij den dienst 
van bet loodswezen, aan liet departement. 

Uaenadag. I Der. 
'•-Hagr, te 11 uren, door het ministerie van waterst. 

enz.: In. de levering van halla-tsti-en voor de Rijksrivier
werken np de Hoven-Maas, in 2 [M-IV. Aanw. 27 Nov.; 2o. 
bet maken van verdediging-werken aan den rechteroever 
van het Mallegat, tusschen de kiloineU-rniaien 121 en 
123. Aanw. 27 Nov. Raming ƒ 10,000; ia. de vernieuwing 
van een gedeelte van het rijsstortebed in den llaardvvijk-
scben overlaat. Aanw. 27 Nov. Raming ƒ4250. 

Banderdag, B lier 
Haarlem, te ~" ., uren. door het ministerie van water

staat «-uz., aau h.-t gebouw van het prov. Iiestiiur: het 
driejarig onderhoud vau bet jaagpad c. a. langs het Zin
der- en Noorder-Spaariie. Aauw. 27 Nov. Raining ƒ 1900. 

Vrijdag. B Dcc. 
Middelburg, te 10 uren. door bet ministerie van wa

ter-taal enz., aan het gebouw van het pmv. bestuur : lo. 
het baggeren voor eu in de buitenhaven van het kanaal 
door Walcheren; 2o. het op-ii.-di.-iite-bonden van de 
buitenhaven van bet kanaal door Walcheren te Vee re. 
en van de geul iu deu oever vóór die haven. Aanw. 27 
eu 29 Nov. Raming /T40.000. 

Zaterdag, a Dec. 
Venlo». door het gemeentebestuur: de levering van 

gas binnen de gemeente voor den tijd van 10of20 jaren. 
Maandag, H Der. 

Maastricht, te 10 uren, dooi' het ministerie van wa
terstaat enz., aau bet gebouw vau het prov. bestuur: het 
vijfjarig onderhoud van de Noord.-rvaart mei het zijkanaal 
naar de Maas, in Limburg. Aanw. 30 Nov. eu 2 Dec. 
Itaining ƒ 4100 [»T Jaar. 

Dlnadag, 7 Drr. 
Aaaen, te 12 uren. door bet ministerie van waterst. 

enz., aan het gebouw van bet pmv. bestuur: bet bou
wen van 4 brugwachters woningen bij de Norger-, Oude-
lliever-, Willelter- en l.okhruggeii op de (Irenische 
llool'dvaart, in 4 perc. en in massa. Aanw. 30 Nov. Ra
ming: pen:. 1, ƒ3295; perc. 2, ƒ308S; iierc. 3, ƒ3085; 
perc. 4, ƒ3130. Massa ƒ12,595. 

Vrijdag, in Dee. 
Middel burp , te 10 un-u. door het ministerie van wa

terstaat euz., aau het gebouw vau het pmv. bestuur: 
het verdiepen van de buitenhaven te Hansweert Aauw. 
4 BB 6 Dec. Raming ƒ7500. 

Arnhem, te 12 uren. door het ministerie vau water
staat euz.. aan het gebouw vau het pmv. besluur: het 
vervangen van een vak klinkerb«*stratiiig door eene be
strating van Oiienastkeieii, in den grooten weg le kl., 
no. 2, van de l'trechtsche grenzen naar Arnhem, onder 
de gemeente Amhcm. Aanw. ï en 4 Dec. Raming ƒ7500. 

I.ruilingen , U- 12 uren. d het ministerie van wa
terstaat, aan het gebouw van het prov. bestuur: het 
doen van bestratingen en andere herstellingen aan den 
Rijks-gmnten weg le kb. no. 1, le zijtak, van (iruiiingeii 
tot de grensscheiding met de prov. rriesland hij de li.-r-
keshrug. Aanw, 3 Dec. Raming ƒ2250. 

Xwelle, te 12 uren, door liet ministerie van water-
stuit enz., aau het gclmiiw van het pmv. bBStUUTI lu-t 
vierjarig onderhoud van de groote Rijkswegen in Ovenjsel, 
in 8 ju-re. Aanw.: perc. 1 en 8, 80 Nov., pare. 3 en 5, 1 
Dec. |K-rc. 2 en fl (ged.-eltelijkl. 2 Dec. perc. 8(gedeelte
lijk), i Dec., (u-re. 4, 4 Dec., te 11 uren. Raining: peiv. 
1. ƒ0523: perc. 2, f 15,783; perc. 3, ƒ10,460; IH-IV. 4. 
/ 10.905; pare. 5, ƒ7500; pare. 1, 14,145; perc. 7, ƒ4015; 
pare. 8, ƒ4933. 

Waenadag, 1.1 Der. 
'••Hage. te 11 uren. door bet ministerie van waterst. 

enz.: het ged, '81 onderhoud en van- en het doen van 
eenige heistellingen aau de Land sge hou wen te 's-llage, 
Aanw. 10 eu 11 Dec. Raming ƒ 35.320. 

'a-llage, te 12 uren, door het ministerie van waterst. 
euz.. t liousto der Staatss» mtwegen : het maken eu 
stellen van den metalen Imvetdiouw voor de brug over de 
Maas hij lie u. In), bij den hoofdingenieur, te Arnhem 
en den waarnemend sittieiugeiiieiir. te Nijmegen. Aanw. 
6 en 8 Di-c.. telkens te 1 uur. Raming ƒ300,000. 

Vrijdag, IT Dec. 
Middelburg, te 10 uren. door bet ministerie van wa

terstaat enz., ium het gehouw van bet pmv. bestuur: 
het niiderl b'i verin-teren g.d. '81 van de haven
werken ie briskens. aanw. l l en U Dec. hunung/MOO, 

A Hoop van Aanbestedingen. 
\ l . - n v v e r - * i i » - l i - l . 30 Oct.: bat rinleereii van het Jan-

hansenpad; gegund aan O. II. Straatsburg, te Haail 
von ƒ1412. 

Ceuda. 4 Nov.: het op-hoogte-brengen vai ge
deelte van den weg Kaniemelk-lo.il zuidzijde; minste in
schrijver was l ' . Funvr. te Gouda, voor f 546. 

a-Beach, 4 Nov.: het driejarig onderhoud der werken 
van de Zuid-Willemsvaart voor het gedeelte in de pmv, 
Noot.l-llrahaut. van 1 Jan.'81 -31 Dcc. "83; minste iusehr. 
was P. RoubM Jr.. te Woudricbem, voor ƒ 36.900 per jaar. 

••«•litc.ii 4 Nov.: het makeu eener overdekte betim
mering van de kegelbaan iu den tuin der Oflicicrenver
eeniging; ingek. 6 bilj.. als: 
T. H. Hitman, te Schiedam. ƒ «24 
H. Fetcris, • idem - 780 
K. Snijders de Vogel. • idem • 725 
L. I'. "van Rijckevorssel, • idem I 696 
.1. [tink. ' " Vlaai-dingen, i 690 
L. Melehers en Co.. • Schiedam, l 809 
geg I. 

llaarlrm. V, Nov: bet bouwen vau 2 woonhuizen aau 
het Stateiibolvverk. onder beheer van den architect S. 
Roog; ingek. 16 bilj., als: 
Wed. A. Reijndurs, te Haarlem. ƒ 26.799. 
W. I'. Teeuwisse. » 's-Hage, i 25,900. 
II. London, » Haarlem, • 24.970. 
II. Kluijt, • Overveen. » 23.350. 
.1. van Servclleu en J. (iubels, » Haarlem, * 22,800.70 
Verhagen en Van 't Wout i idem • 22.600. 
J, Verkoren, » Voorschoten, • 22.447. 
J. l i . Lasschuit, i Haarlem, » 21.628. 
D, A. Rrakenhurg, » idem - 21.400. 
,1. S. van Vclthmjsen, » idem • 21,320. 
J. Klaus » Beverwijk, » 21.138. 
.1. A. Kaasveldt. » Haarlem. i 21.000. 
JL van llalteren, • Amstenlam. - 19.979. 
L. v, d. Zaag, • Leeuwarden, i 19.850. 
J. Kieviet. • Haarlem, - 18.998. 
I. Limpcr, s Haarn, • 18,846. 

'a-Hage, 8 Nov.: lo. het rioleeren van de Verletigde-
Iktlistraat: ingekomen 7 bilj.. als: 
(i. Keij. te Rotterdam. ƒ 1750 
Van Hergen Henegouwen, « 's-Hage, » 1749 
F. 1'ols.iti. i idem • 1700 
W. F. lUisveld. I idem • 1060 
II. Ji ingen burger, i Waddinksv.vn, i 1560 
(i. J. v. d. Horst, i Rijswijk. >• 1540 
K. Haasnoot. i Katwijk a/Zee, » 1520 
llauung • 1650 

2o. liet wegvoeren van waardeloos vuil; ingekomen 3 
bilj., als: 
.1. de Swart en Zn., le 's-Hage, ƒ 0.88 per M 3 

O. Keij, * Rotterdam, •> 0.70 » » 
II. .longenburger, . Waddiuksveen, » 0.45 • • 

AmNierdam, 8 Nov.: het maken van 2 houten hulp
bruggen voor dubbel spoor iu de nabijheid van het statiou-
lieu Haag; minste inschr. waren .1. l i . de Swart en Zat
te 's-Hage, voor ƒ5879. 

K a m p e n , 8 Nov.: lo. de levering van 2300 M ' rivier
zand voor het terrein der hoogere hiirgei-schonl en voor 
dat hij de nieuwe woningen iu Briinnepe, in 2 perceelen : 
gegund: |ieiv. 1 aan ,1. Jacobs, te Kampen, voor ƒ1800; 
perc. 2 aan (i .1. Lucassen. te Hnmnepe, voor f 525. 

2o, het verrichten van straatwerk; gegund aan .1. Pos
thumus, te Nijkerk. klinkerbestruting a ƒ0.15. keüiestni-
ting S ƒ0,19 |ier M*. 

H-llagc. 9 Nov.: bet Imuwen eu leveren van 2 loods-
kotters. met hescbieting en mastge^tel. van 16 M.: minste 
inschr. was IJ. L. de Wijk. te Oude-Pekela. voor ƒ23.385. 

Leiden, 9 Nov.: bet Imuweii van 4 woonhuizen enz. 
voor J. A. Ilei-nard, onder In-heer van deu architect ('. IJ. 
van (Wie; ingek. 15 bilj. als: 
J. C Swart, te Leiden. ƒ 16.830. 
J. IJ. Reltentian. » idem I 16,010. 
A. I'. I'lanjer, l idem l 14936. 
P. Kapitein den llouw-

meester, •> idem l 14,887. 
J. P. Kerkvliet idem I 14,230.50 
A. Engelenburg, » idem • 14,07». 
J. lilansjaar. * idem • 13,878. 
(', Kilippo, i idem l 13,614. 
P. .1. I'bristiaanze. idem » 13.572. 
J. Houm. •> idem l 13,600. 
J. Meijer. » idem • 13,280. 
A. Verhoog Jr., I idem » 12,989. 
M. Sieval. » idem i 12.762. 
l i . II. Hongevccn. » idem l 12.450. 
.1. Rosdorif, • idem l 12,050. 

Cïrart , 10 Nov.: het maken van een grintweg, eener 
va-te rijhrug enz., in den polder de (iraftenneer; ingek. 
1» bilj., als: 
,1. Dekker. te Sloten, ƒ 9500 
.1. ('z. Smit, » Assciidelft, » 6751 
11. W. Hazenberg en Co., » idem • 6740 
T. Ilrouwer. • Zi||»-. I 59*4 
.1. Oldenburg, l Bergen en 

II. Nottebniin. » Schoor!, >> 5948 
J. Srhreii.lers Sr., I Kolhoni, • 5469 
J. (üjzelaar. » Medemblik, - 5300 
K. Iferhehij, I Rijp. I 5100 
J. Leguit en I). van Sluis. i idem l 4949 
1), Rounder. I Scharwoude, l 4947 
I'. (Croon, » Wieringen. » 4800 
O. L. V. d. Drift, l Schipluiden en 

K. Haasnoot, • Katwijk a/Ze.-, » 4740 
J. ii. N . Hassehnaii, » draft, • 4725 
1'. Vlasiiian. » Hoilegraven, » 4650 
J. Mulder, » Koordeind van draft, o 4560 
.1. Slooten. i' lirootschernicr, » 4500 
,1. Riaauw Jbz., I draft I 4420 
J. Suun. » Urscm, • 4890 
M. W. Scbn-uders, i Scbagen, • 4379 
gegund. 

'a-Hage, 10 Nov.: het maken eu leveren, ten dienste 
der Staatsspoorwegen, van 200 ijzeren lantaarnpalen, 200 
armen eu 400 koperen haSaarns: ingek. 15 biljetten, als: 
Van Oppen en Da Rcainimnt, u- Maastricht ƒ 10,270 
I). A. Scbretlen en Co.. i Leiden. I 9,085 
Schaepuian en Hchnich, * Zwolle, i 0.650 
Oebr. Van Einden. l Oosterhoul, • 9,447 
D. Daaineii. * Dordrecht, • 9,324 
J. Hi Men, i Hlerick, • V\247 
Penn ea lïauduin, i Dordrecht » 8,977 
II. Molinnann en Co.. i l-i-euwardeii, » 8,825 
Engelmaan eu Van Stirum, « Kampen, » 8,686 
Langcwis en Üupotit, » Amsterdam, » 8,499 
L. J Euthoven en Co., - Vllage, • 8,299 
C. Klep van Velthoveu. » Tilburg. » 8,199 
Van d.-r Gijn en Co., i Dordrecht, i 8.050 
Metkelhach Marbais en Co., • Breda, • 8,039 
II. Bots, • Vllage, l 7.686 

Zaandam, 10 Nov.: het bouwen van SM rijstpakbuis 
en de nmkhi-dhig vau een molen, in 2 perc. en in massa; 

iiercii-l l , ingek. 7 bilj.. als: 
11. Ihei.lorp, tS Westzaau, ƒ20,000. 
J. II. lleijdenian, i Zaandam. i 18,500. 
J. Otter, • Koog a|d Zaan, - 18.250. 
II. Honig. » idem l 16,613.46 
W-.l. A. dras i-n Zonen, • Zaandam, » 16.200. 
M. Stam, » Worinerveer, » 16,798. 
D. Verlaan au Zoon, » Zaandam, >i 15,691. 

|ieir. 2, ingekomen 5 biljetten, als: 
M. Stam, te Worinerveer, ƒ 6150 
J. IE. Ileijili-mau, » Zaandam, • 5600 
J. Otter. i Koog a/d Zaan. i 5300 
D. Vei laan en Zoon, » Zaandam, I 5298 
Wed. Grai en Zonen, » idem » 5150 

massa , ingek. 6 bilj., als: 
J. It. Straatsburg, te Haarlem. ƒ 35.587 
J. Otter, " Koog a/d Zaan. •> 23.550 
J. It l.asgiiit. I Haarlem, i 22.998 
Wed. IJras eu Zonen. • Zaandam, » 21.350 
D. Ver htm .-n Zoon, i idem • 20.989 
L. v. d. Zaag. I I warden. i 19.500 

Amaterdam, 11 Nov.: hel herbouwen van bet peiveel 
op de Keizersgracht uo. 446. ouder beheer van den archi
tect N. Vos; minste inscbr. was H. Kokkers, te Amster
dam, voor ƒ7500. 

Iti.tti-rd in . . II Nov.: de levering vau 320,000 K G . 
Kiigel-cbe gaskolen uan de geiueentegasfahriek; één biljet 
ingekomen van A. vau der Leeuw eu Zn. en Co., Nevv-
Pelton-Main. a ƒ8.42 per 1000 K O . 

llaarlrm, 11 Nov.: lo. het driejarig onderbond van dn 
P.-tti-iner zeewering; minste in-chr. waren .1. Oldenburg, 
te Hei gen en II. Notl.-buan, teSchoorl, voor ƒ USIKI per jaar. 

SO. id der llelders.:he zeewering: minste inschr. was 
O. H. van Doorn, te Amsterdam, voor ƒ 5650 per jaar. 

; richten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

— De varmaarde Lamfocrti-toren te Munster zal 
moeten worden afgebroken. De Commissie, vnn re-
geeringswege mei een onderzoek omtrent den toestand 
belast, li.-eft verklaard, dat er in het fondament 
nieuwe scheuren zijn ontstaan, het gebouw naar het 
noordwesten overhidt, sinds kort naar 'net westen 
draait en dat de ingediende verbeteringsplannen ten 
eeneitiale onuitvoerbaar zijn bevonden, terwijl het 
ook overigens blijkt, tlat er niets anders overblijft, 
dan alles hoe eer hoe beter te sIoo[icn. 

— Te Londen is het veelbestretlen gedenkteeken 
op tie plaats, waar de voormalige poort Temnle-Ilar 
gestaan beeft, iu alle stilte onthuld. 

B I N N E N L A N D . 
's-Gravenhage. Door Z M . is , met 1 Januari 

1881 : a. bevorderd tot bouwkundige bij den dienst 
van het loodswezen, dc kust- en oeververlichting, 
leemerken enz. de adjunct-bouwkundige bij die diensten 
A. C. van L o o ; b. benoemd tot adjunct-bouwkundige 
bij voormelde diensten W . K . C. Antheunisscn. 

— Hij beschikking van 8 November i s , namens 
den Koning, door deu Minister van Waterstaat enz. 
aan de Amstenlamsche Omnibus-maatschappij , tot 
wetleropzegging toe, vergunning verleend tot den 
aanleg en tiet gebruik van telegrnafgeleidhigen, ten 
dienste van kloksignalen op tie paardenspoorlijnen van 
die Maatschappij iu de gemeente Amsterdam. 

— De Minister van Waterstaat heeft aan de Pro
vinciale Staten van Zuid-Holland , no|iens de verbete
ring van den waterweg tusschen het IJ en tie Zuid-
llollandsche rivieren en stroomen o. a. medegedeeld, 
dat Gedeputeerde Staten van Noord bolland hebben 
verklaard, dat zij eene aanvrage om provinciale sub
sidie voor dit werk, en op tie voorwaarden als de 
Staten vau Zuid-Holland verlangen , niet zullen onder
steunen. In dien stand der zaak kan van voorbereiding 
eener wettelijke regeling vnn regecringswege geen 
sprake zijn en moet de Minister er zich toe bepalen 
aan beide coUegien van Gedeputeerde Staten ander 
OVerleg a tm te bevelen. 

Provinciale Suilen van Zuid-Holland hebben de 
ministrieele missive voor kennisgeving aangenomen. 

— Volgens Hel Vaderland heeft de Regeering 
aan de commissie voor het onderzoek van tien Rotter-
damschen Waterweg eenige nadere vragen gericht, 
zoodat de eindbeslissing der Regeering in deze zaak 
vooreerst nog niet genomen zal kunnen worden. 

— De Minister van Waterstaat, Handel cn Ni j 
verheid , brengt ter algemeene kennis van lielang-
hebbcn, dat in de eerste helft van December e. k. 
ter benoeming van Rijks-opzichters van den waterstaat 
4e klasse, een vergelijkend onderzoek zal plaats heb
ben. Zie voor de voorwaarden eu vereischten den 
Staats-Cuurunt van 13 November, no. 260. 

Amsterdam. De Vereeniging ter Rcvonlering 
van het Onderwijs aan Ambachtsscholen heeft de 
volgende Prijsvraag uitgeschreven: 

io. Het in net-teekening brengen van een winkel
haaks staldeurgeheng, op ware grootte; de samen
stelling en versiering naar eigen ontwerp. 

Sb. Het uitvoeren van d i tgeheng , volgens die 
teekening, zoodanig, dat bet onder- ofbovengebeng 
enkel gesmeed, dus onafgewerkt, het overige daaren
tegen geheel afgewerkt is. 

3o. Een behoorlijke omschrijving van voornoemd 
werk, waarom de samenstelling en versiering zoo
danig gemaakt zijn als sub 1" aangeeft; wat er bij 
de uitvoering sub 2" op te merken valt, enz. 

Ter beantwoording wonlen alleen uitgenoodigd 
oud-leerlingen van tegelijk theoretische en practische 
Ambachtsscholen, welke zulk eeneocbool niet langer 
dan 2 jaren geleden verlaten hebben. 

Bij tie beoordeling /al eerst gelet worden op de 
bewerking en daarna op den vorm. 

De heoonleeling zal geschieden door een speciaal 
daartoe uitgenoodigde Commissie vau 3 zaakkundige 
leden. (1) 

De inzending moet geschieden vóór 1 Mei 1881 
aau het adres van den Secretaris der Veieeuiging, 
den heer I I L . lioersma te 's-Gravenhage, Z.O. 
Binnensingel 32. Zij moet vergezeld gaan van eeu 
verzegeld briefje, waarop een onderschcidingsteeken 
(dat ook op het sub 1"—3° gevraagde aanwezig moet 
zijn), en waarin opgave van den naam des inzenders, 
zijn adres, tie Ambachtsschool, waarvan bij oud-leer
ling i s , en den ti jd, wanneer hij deze verlaten heeft; 
liet laatstgenoemd voor >gezien" getcekend door of 
namens den Din-ctcur dier inrichting. 

De af haling moet geschieden op een tijd, door 
het Hestuur nader op te geven. De inzending en 
•il haling komen voor rekening van den mededinger. 
Niet op tijd afgehaalde inzendingen blijven het ei
gendom der Vereeniging. 

Amsterdam. Door den Heer C. Jubsien, in
genieur alhier , is , naar dc Amsterdumsche Courant 
verneemt, concessie aangevraagd voor den aanleg en 

( l) Auu het bmtgrkeurdc wordt et-n pryn van ƒ25 toegc-
kcud. 

de exploitatie van een stoomtram tusschen de hoofd
stad , Broek, Monnikendam en Edam. 

Zwolle. De Provinciale Staten hebben In-sloten 
aau ile heeren II. Boers en B . Lobaique medewerking 
en steun tot? te zeggen voor hun plan tot het aan
leggen van een stoomtramweg van hier naar Koe-
venlen enz. 

De mrireeeie aanvragen hebben tuin de besturen 
der verschillende gemeenten, tloor welke dc tramweg 
zal loopen, eene uitvoerige memorie toegezonden, 
waarin de kosten van eersten aanleg worden geraamd 
op f 1 ,177 ,380; zij verzoeken gedurende do twintig 
eerste jaren eene subsidie uit de gemeentekas van 
20 cent per inwoner |>cr jaar, en geven te kennen, 
dal hiervan het totstandkomen der onderneming 
grootendeels nfhankelijk is. 

Utrecht. Op het terrein van de afgebrande 
Willemskazerne zal een hoogere burgeischnol voor 
meisjes gebouwd worden, waarvan de kosten op 
ƒ 7 0 , 1 1 1 1 0 geraamd wonlen. 

— Naar aanleiding van een voorloopig onderzoek 
voor de oprichting van een waterschap voor de (iel-
dersche vallei hebban de ingenieurs van den provin
cialen waterstaat tie kosten van opneming geraamd 
op ƒ 8 0 0 0 , door de provinciën Gelderland en Ut recht 
te dragen , ieder voor tic helft. 

Haarlem. De 104de Algemeene Vergaderingen 
het congres tier Nederlandsche Maatschappij ter In
vordering van Nijverheid zullen iu 1881 , op tien 
2den Dinsdag in Juli en dc beide volgende dagen, 
alhier gehouden wonlen. 

Assen. De Provinciale Staten hebben voor het 
ontworpen kanaal van Hongevccn naar Koevenlcii, 
inplaats van ƒ 50,000, gelijk door tie Oetleputeenle 
Staten was voorgesteld, / 75,000 subsidie toegekend. 
Aan de heeren Slingenberg en Dommer* is voorliet 
Ontworpen kanaal Nieuw-Amsterdam—Koevenlen eene 
subsidie van / 50,000 toegcetaan , onder eenige voor
waarden, waarin o. a. ook voorkomt de eventuëele 
schadeloosstelling voor waterverlics aan de Drentsche 
Kanaal maatschappij. 

Tilburg. Door de iu eene onlangs alhier ge
houden vergadering van stoointabrikunten benoemde 
commissie is een adres aan den Minister van Water
staat gezonden, waarbij de weiischelijk beid wordt 
betoogd, dat tie wet, regelende het toezicht op het 
gebruik van stoomtoestelleu , van 28 Mei 1860 (Staats
blad n". 07) en koninklijk besluit van 24 September 
1869 (Staatsblad n°. 154) worde herzien, omdat 
na dat tienjarig bestaan de ondervinding heeft ge
leerd , dat andere voorschriften noodig waren, zooals 
zoovele afzonderlijke daarop betrekking hebbende 
wetten en besluiten aantooncn. 

Tilburg. De heer J . van den Elzen, civiel-inge-
nieur en concessionaris van deu stoomtramweg Ti l 
burg—Waalwijk, heeft, behoudens goedkeuring van 
den Raad, de aan hem verleende concessie overge
dragen aan eene naamlooze Vennootschap tie nNoortl-
brabantecae Stoom tramwegrnaatarJMpprj'', Br is be
sloten eene wijziging te brengen in art. 2 van de 
reeds verleende concessie, en eene commissie benoemd 
om in de volgende vergadering rappor! uit te bren
gen omtrent de overdracht. 

Het kapitaal der Maatschappij, groot f 5000,00 , 
is geheel volteekend. 

Wageningen, Dc concessie voor een stoom
tramweg van hier naar Ede, waarvan reeds met 
enkele woorden is melding gemaakt, zal door de 
gemeente aan de Rijnspoorwegmaatschappij worden 
verleend tot ultimo 1898. Wordt echter in dat jaar 
de concessie van die Maatschappij zelve verlengd , 
dan kan zij blijven exploitecren; in het tegenoverge
stelde geval kan het materieel door deze gemeente 
worden overgenomen. 

De eerste f 2000 's maands van tie bruto ontvangst 
komt geheel voor genoemde Maatschappij. Hy een 
opbrengst van f 24,000 tot f 40,000 's jaars komt 
van dat meerdere 2/3 voor Wageningen, en boven 
de f 40,000 verkrijgt ieder de helft. 

Hattem. Op tiet verzoek van den Heer K . H . 
J . J . Ilirschiuan, te Amsterdam, om vergunning 
tot bet leggen van mils langs den grintweg van hier 
naar Apeldoorn, voor den aanleg en de eiploitatie 
van een stoomtram, heeft de Gemeenteraad, met 
het oog op het voornemen der Nederlandsche locaal-
spoorweg-maatschappij, om een lijn Hattem—Dieren 
aan te leggen, besloten, vooralsnog geen beslissing 
te nemen. 

Schoonhoven. De Gemeenteraad heeft het 
aanbod van den heer l i . L i u n , om dc gasfabriek c, a. 
voor de som van f 60,000 aan da gemeente over te 
dragen, van de hand gewezen. Ook heeft dc Raad 
te kennen gegeven tlat geene verlenging vnn het 
bestaande contract, hetwelk op 31 December 1881 
eindigt, zal plaats hebben, 

Noordwijk. Door den beer S . A . Klaassen te 
Utrecht i s , met intrekking van zijne aanvraag voor 
de lijn Piet Gijzenbrug-Noonlwijk-binnen—Katwijk, 
concessie gevraagd voor een stoomtram naar Noord
wijk a/Zee langs Noordwijk-binneu, Voorbout, War-
nionderhek eu Poelgeest naai' Leiden, aansluitende 
aan het station aldaar. 

V u g h t . Naar wij vernemen i s , bij beschikking 
van den Minister van Waterstaat, de aan den heer 
A . F . van Seters alhier verleende vergunning voor 
het gebruik van den rijksweg van deze gemeente 
naar 's-Hertogenbosch, ten behoeve van eeu te maken 
tramweg, overgeschreven ten name van den bearJ. 
van Hasselt te Rotterdam. 

Nieuwediep. De gebouwen en aanhoorigheden 
der Maatschappij uNederland" aan de buitenhaven 
alhier zijn voor afbraak verkocht voor / "8501 , be
halve /"2030 stortgeld; die der Maatschappij plava" 
voor f 1 5 3 3 en /*130 stortgeld; één pereecl wenl 
opgehouden. 

— Hij den uitgever Henri J. Stemberg t e ' s G r a . 
venhagc Ls een zeer belangrijk werk verschenen, 
getiteld: kunst en kunstnijverheid oj> dc Parijsche 
tentoonstelling van 1878. Dit histoiïseh-critisch 
overzicht van Henry Havanl , die zich hiertelande 
een welverdienden naam als schrijver en kunstkenner 
verworven heeft, munt uit door degelijke bewerking. 

m*È 
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 13 November 1880. 

Advertentien. 

HOOFDOPZIGTER. 
Bij de Geuieente-tubricage te 's Gravenhage 

word) een OPZIGTER gevraagd om mei 1 Januari 
1881 in dienst te treden. 

Nadere inlichtingen worden verstrekt dooi- den 
Architect-Directeur der Gemeentewerken aldaar. 

" U I T G E V E R . -

H E T BESTUUR der Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst wenscht in overleg te treden 
niet eenen Uitgever, die geschikt en bereid is, de 
zorg voor hare uitgaven op zich te nemen, 
iu overeenstemming met de navolgende artikelen der 
Wet van genoemde Maatschappij : 

»Art. 38. De Maatschappij doei uitgeven, onder 
toezicht van het Bestuur, een Geïllustreerd 
Bouwkundig Weekblad en i Geïllustreerd 
Bouwkundig Tijdschrift, met medewerking van 
een Uitgever, die onder liet genot eener subsidie uit 
de kas der Maatschappij, !>eide uitgaven voor zijne 
rekening neemt. 

A i t . 311. De prijs van beide uitgaven wordt 
bepaald door den Uitgever in overleg met het Be
stuur." 

Schriftelijke aanbiedingen worden ingewacht aan 
het bureau der Maatschappij, Wijde Kapelsteeg 2 , 
te Amsterdam. 

C. M U I J S K E N , Voorzitter. 
T. S A N D E B S , Secretaris. 

S Ë C B E T A B I A A T . 
Door het Bestuur der Maatschappij tot Bevorde

ring der Bouwkunst zal met l o . Januari 1881 wor
den aangesteld een A L G E M E E N E SECRE
TARIS, tegen eene jaarwedde van minstens ƒ 15Ö0. 
Vereischten: Artistieke aanleg, Kennis vnn het 
Bouwvak en der meest gebruikelijke moderne talen, 
benevens genoegzame utterariscbe begaafdheid om 
de leiding op zich te nemen van dc uitgaven der 
Maatschappij. 

M M Sollicitanten naar deze betrekking geheven 
zich vóór den '20»"" November e. k. schriftelijk aan 
te melden aan bet bureau der Maatschappij , Wijde 
Kapelsteeg 2 , te Amsterdam. 

C. M U I J S K E N , Voorzitter. 
T. S A N D E R S , Secretaris. 

IVERKTUIGKLXDIÜ REIZIGER. 
Om Nederland te bereizen voor den verkoop vau 

Werktuigen, Machinekamer-behoeften en 
Gereedschappen, wordt een DESKUNDIGE 
gevraagd, tlie iu staat is voldoende bewijzen van ze
delijk gedrag over tt; leggen en lust en geschiktheid 
heeft om verkoopen tot stand te brengen 

Bekendheid met dc Hollandsche en Engelsche ta
len is eene vereischte, terwijl een Mink salaris wonlt 
toegezegd. 

Aanbied ingen met opgaaf van vroegeren werkkring 
worden ingewacht met franco brieven onder Lett. 
S. A. M . aau den Kantoorboekhandel B U K M A N & 
S A R T O R 1 U S , Hokin 1 7 , Amsterdam. 

R I J i N L A N D S C H E 

M a i l 

Lijn L E I D E N - K A T W I J K a/Zee. 
A A N B I E D I N G E N worden ingewacht voor: 

Het maken van de aarden baan met 
Kunstwerken, en remises, het leggen 
der sporen en wissels, met het leve
ren van het gecreosoteerd hout voor 
de wissels , van den stoomtramlijn 
Leiden- Katwijk a Zee 

Hel bestek met de teekeningen is ad f 3.50 per 
exemplaar verkrijgbaar, ten kantore vt'ii den Inge
nieur dei- Maatschappij de lieer .1. I. V A N W A 
N I N G , O. Schie 80 tc Rotterdam. Aanbiedingen 
wonlen ingewacht , vóór ol' op den 23 November e. k., 
ten kantore van de Heeren C R A N 8 & Co., Gedempte 
Burgwal 24 te $• Hage 

Aanwijzing '20 November e. k. des voormiddags 
ten U1/., ure, aanvangende tc Leiden nabij » Zomerzorg." 

A l i i I * I I H M * I I Depot 
D E R 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 
V A N 

S W I l \ i ^ , IK mi.MKS. HUNKUIJK. 
Z I L V E R E N ' M E D A I L L E 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 PARIJS. 
Teekeningen en Prijscourant zijn te bevragen bij 

J. .1. S A N D , Wijnhaven 76Rotterdam , alwaarook 
verkrijgbaar: Verso bil lende soorten van goedkoops 
T E G E L S en TROTTOIRSTEENEN (genre 
Sarregueniines). 

O p C l l l h ' I W VtTktHI|li l l l i . 
bij i n s c h r i j v i n g , door deu 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 tc HELFT, op 
Dinsdag, den 23 November 1880 en zoo noodig 
Op den volgenden dag , tics vóórmiddags , telkens ten 
10 ore, in het » H Ö T B L S O U A A P , " achter bet Stad* 
huis te Delft, van buiten dienst gestelds 

Militaire, Kampements, Hospitaal en 
andere Goederen. 

VOORHANDEN TE DELFT, ALS: 
Brons, koper, messing, staal, zink, ge

goten eu geslagen ijzer eu andere metalen, 
lood- en zinkasch, leder, touwwerk, brand-
bluschgereedschappen. gereedschappen 
voor verschillende ambachten, verschil
lende werktuigen , dekens, paardentuig , 
houten kribben eu onderscheidene andere 
voorwerpen. 

Aangaande de hesc.hiij ving der te verknopen goe
deren, de verkooponle, de inrichting en de inleve
ring der iiischrijvingsbiljittcii, de plaatsen waar de 
te verkoopen goederen voorhanden zijn en «Ie zien-
dagen, wordt verwezen naar de aan plak biljetten , 
waarvan op aanvrage, voor zoover de voor
raad strekt, exemplaren ten kantore van den voor
noemden I hitvanger verkrijgbaar zijn. 

Nadere inlichtingen tc bekomen ten Kantore van 
den voornoemden Ontvanger, alwaar ook de voor
waarden ter lezing liggen. 

Zuidhollandsch Koffljhuis, 
Groenmarkt, 'sGravenhage. 

Door aanbouw eener nieuwe net ingerichte ZAAL 
iu den Tuin vau gemeld Café, wordt eeu uitmun
tende gelegenheid aangeboden tot het houden van 
Vergaderingen, Conferetttien, enz enz. Voor goede 
verwenning en bediening zal bijzondere zorg wonlen 
gedragen. 

A . E . B R A A T , 
Bouwmaterialen, Lood- «n Zinkwerken, Rotter

dam , Goudsche Singel 08. Generaal-Agent voor 
Nctlcrluml en Didié van de zoo gunstig bekende 

P O R T L A N D - C E M E N T , 
uit de fabriek vnn de Heeren JOSSON & DE L A N G L E . 

Zie De Opmerker van 30 October en 13 No-
vember II. 

H. & J. SUYVER. 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

de Holtandtche T u i n , 
Groote Bickerstraat 2 0 en 2 2 , en „ H e t Zeepaard", 

einde Groote B i c k e r s t r a a t . te Amsterdam. 
S T O O M K E T E L S van alle bekende typen 

en r e p a r a t i o n nan bestaande K E T E L S worden in 
den kortst mogebjken tijd gektrerd en uitgeroerd. 

Wijnstraat llotterdam. 
ROBEY Jt COMP'S VERTICALE STOOM

MACHINES met of zonder STOOMKETEL, 
steeds voorradig. 

Wij gaiandeeren deze, als zijnde de beste in hunne 
soort, tegen concurreerende prijzen. 
Geïllustreerde prijscourant wordt op aanvraatj 

toegezonden. 

C A L Q U E E R L I N N E N . 
l i e b r e t r k w a l i t e i t , aan eeue zijde mat, expresselijk met mijne Firma gewaarmerkt, verkrijgbaar 

in tollen van 24 yards (22 Meter) ter breedte van: 

0.77 M . 0.96 M . 1.10 M . 
l ' u i f c r kwaliteit dubbel olyphants Whatman laatst* f'abriekaat. 
Alle Morton PAPIER SANS FIN en CALQUEERPAPIER , benevens de fijnste PASSERDOO-

Z E N enz. uit de meest gerenommeerde Fabrieken. 

Verkrijgbaar in de Magazijnen van Teekenbehoeften voor Bouwkundigen 
van T h . . 1 . D O B B E te Utrecht. 

Opruiming van restanten Papier san. fin voor veel verminderde prijs. 
Monsters worden franco toegezonden. 

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 

VAL DE TRAVERS, 
geeft berigt dat door haar wt 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 Amsterdam, 
door wie ook tot het leggen van Vloeren iiilichliiigen worden verstrekt en orders VOOT geheel Néder-
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de Fabriek, Bellweg N " . 3 , te Amsterdam. 

De Directeur W. P. WALSH. 

FABRIEK DE HOLLANDSCHE IJSSEL 
» K J O M O II & C " . 

Civiel-lngenleurs te Oudewater, 
leveren en vervaardigen in den kortst mogelijken tijd alle soorten van a t o o m b a g g e r m o l e n s in hout- ol 
ijzerconstriictie, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte en opbrengst van 150 tot 2000 M s per 
werkdag, 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 c h i n e s , 
S t e e n - en T e e ! v o r m m a c h i n e s . I J v e r e n K a p - eu B r u g c o n s t r u c t i ë n enz. 

Bij P. GOUDA QUINT, te Arnhem, is verschenen de e e r w t e aflevering van: 

Geschiedenis van de Bouwst i j len 
IN DE 

H o o f d t i j d p e r k e n d e r A r r h i l e r t i i i i r . 
nooit 

i : i 4 . i : v 4 . i UK i i . 
Hooglceraar voor de Houwkunst aan de Polytechnische School, te Delft. 

Met omstreeks 7 0 0 in den tekst gedrukte figuren en O staalgravuren, 

T w e e d e , v e e ] v e r m e e r d e r d e e n l> i j % e w e r k i e d r u k . 
De uitgave geschiedt bij inteekening in 10 afleveringen a /1.75. 

B. IIOLSHOER, te Arnhem. 
I t t e * . / . i l v c i r n M e d a i l l e v o o r W n t e r -

l i a M - D i i N t r u i n e n t e n . 
1*79 . H o o B t t t e o i i d e r N e h e i r l h i a - v o o r W a 

t e r p o t » e n I I o e k m e e t - l i i M t r u u i e n t e i i . 
Voorts: E Q I E K R E S , B A K E N S , M E E T K E T T I N -

G E N , P A S S E R D O O Z E N , enz. enz. 

>I< I Z A I E K . 

A R K E T V L O E R E N 
en verglaasde gefigureerde Te

gels, voor Muren en Decoratie. 
DELUVT&f>., Haringvliet 7 . Rotterdam. 

Te Koop aangeboden. 
Eem-KLEINE LOCOMOTIEF, 50 p. kracht, 

25 kip-wagons van 2 M 3 . inhoud, 0.00 M . spoor-
wijdte, en •ÏO groote wagons 4 a 5 M*. inhoud, 
meest op roeren, alles in zeer goeden staat, te bsvragen 
by J . V A N UIJEN Pz. Aannemer tc Nijmegen. 

GAS-ZUIVERING 
door het gebruik van ijzer-oxyde, geleverd door de 
Gas Purification and Chemical C*. Limited London. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en O o s t - l n d i ë 

W. Hoven en Soon, Rotterdam, 
bij wien bijzonderheden en prijsopgaven verkrijg
baar zijn. 

WERKEN in ASPHALT. 
Dortimiiul (Wi'stl'ali'ii) Rad. Leistner. 

Zooeven verscheen; 

RLi\sT is Emmwm 
OP D l 

Parijsche Tentoonstelling van 1878. 
ms i omst n-< ui i is» ii (iviiizicirr 

DOOR 
H E N R Y 1 I A V A R I ) . 

Prijs f 2 . 5 0 
Uita-avc van HENRI J. S T E M B E R G , te '» Hage. 

Mszalk Tegels voor Moeren 
in K K I i 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 , enz-, alsmede H E K L E E D I N O 
van H U R E N , T E G E L S voor B L O E M B A K K E N en 
P A N E E L W E R K enz. 

1 ' i t s l n i t e n d A g e n t s c h a p v a n M a w & (.'". 
v o o r N e d e r l a n d en d e s z e l f s K o l o n i ë n 

G r . J . o on, 
Firma A N T . D K W I L D , 

Scheejmtakerxliueei. N*. 69 en Jajferstraal iV". 50. 

ROTTERDAM. 

LOUIS GOFFIN & CIE. 
AVENUE BOGIER 28. 

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 . Uitgave van HENRI J. S T E M B E R G , te '» 

Aannemers, Timmerlieden, Metselaars, Opzichters, 
Bouwkundigen, Architecten en Ingenieurs, 

T O O I * we in ig; g e l d v e e l g o e d » . 
H e t u i t s t e k e n d w e r k over W A T E R B O U W K U N D E , waarin gij volgens de nieuwste en beste con-

structie op de hoogte wonlt gebracht wat er moet gedaan worden en welke materialen men gebruikt voor 
het vervaardigen en samenstellen van A A R D W E G E N , K U N S T W E G E N en B A N E N . {Hellingen, glooi-
int/en, opnemingen, waterpassen, bestrating, grint- en gruiswegen, af heiningen, onderhoud, enz.) 
K A N A L E N , B E S C H O E I I N G E N , V A S T E B R U G G E N en B E W E E G B A R E B R U G G E N . {Afmetingen, op
nemingen en peilen, afbakenen en afdamming, droogmaken, graven en baggeren, duikers, lus-
scbenjukken, liggers, leun ing werk, enz.) S L U I Z E N ' , G E H O U W E N S T E E N , S L U I S D E U R E N , V A L -
S C H U T T E N . (Schut-, uitwatering-, keer- , spui- en inundatiesluizen , fundeert nawerk , heipalen , 
aanvulling , bevloering, muurwerk, hoeken, dekzerken , raamwerk . bekleeding, draaipunten , 
werktuigen enz.,) S C I I U T K O L K K N , B E V E I L I G I N G T E G E N Z E E W O R M , R I J S W E R K E N , BESCHER
M I N G V A N D I J K E N , Z E E H A V E N S , DUC D ' A L V E N , DROOGE D O K K E N , H A V E N W E R K E N , R E E D E N . 
(S/roobeklamping, kribben, besla g u-erk , inpolderingen, duinen, voorland, paal- en kistwerk , door
braak , dammen, zinkstukken , grondvulling , meerpalen , steigers, nlutpalen, lichten , baken en 
boeien, enz. enz. 

H e t u i t s t e k e n d e W e r k over B U R G E R L I J K E B O U W K U N D E , waarin gij volgens de nieuwsteen 
beste constructie op de hoogte wonlt gebracht wat er moet gedaan worden en welke materialen men 
gebruikt voor het vervaardigen en samenstellen van F U N D E E R I N G EN , M E T S E L W E R K E N , M U U R W E R 
K E N , G E W E L V E N un B O G E N . (Onderzoek van den grond, putten, roosterwerk, verbanden, stroom-
lagcn, fundamenten, gangen, kap-, ton-, kruis-, klooster- en koepelgewelven, enz.) T I M M E R 
W E R K E N , K A P P E N , DEUREN' en R A M E N . (Balken, gevel-, schild-, lent- en gebogen daken, slee-
stukken, Hollandsche-, Philibert, Mansardes, hang- en sponkappen, kozijnen, draairamen, enz). 
T R A P P E N , L A M B R I S E E R - en L E U N I N G W E R K E N . (Ligging, breedte, plaatsing, bordessen, ruimte, 
omsluitingen, hoornen, spil, nesten, verkanteling, treden, armen en leuningen, rechte, scheluwe-, spil-, 
Engelsche- cn wenteltrappen , enz, enz. enz., I n é é n w o o r d het prachtige nieuwe werk van BERGHUIS 

Handboek voor Water- en Burgerlijke Bouwkunde mei TM inagnilioue afbeeldingen, 
bevattende al het mogelijke wat voorden A a n n e m e r . T i m m e r m a n , v j e t n e l a a r . H o u w k u n d i g e . 
O p z i c h t e r , A r c h i t e c t e n I n g e n i e u r van het hoogste belang is. De uitvoering van dit nieuwe, 
zeer omvangrijke breed kwarto werk van 1870, platen, druk eu papier is even fraai en keurig. Het is 
eeu groot buitenkansje, dnt wij een getal exemplaren kunnen aanbieden. 

v o o r s l e c h t s ƒ 1 1 . 7 5 i n p l a a t s ƒ 3 6 . 4 0 . 

Men zeude daarom Ipoedig een Postwissel van /" 11.75, waarop vernield: Rerghuis en rnen ontvangt liet 
werk Iranco van « K B I I N . ti. ét T l . C O I I K N , Magazijn van Goedkoope Boeken, te Arnhem o f t e 
Nijmegen. 

Gedrukt bij G . W . van der Wiel & C U . te Arnhem. 

Vijftiende Jaargang. N°. 47. 
f 

Zaterdag 20 Novembet'"880, 

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

V O O B 

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 . 
Het Weekblad verschijnt des Zaterdags. 

Het abonnement bedraagt roor het binnenland ƒ l .W per I maanden of 
wel liij vooruitbetaling zet gulden per jaar. Afzonderlijke nomuiers by VOOT-
uitbcstelling 15 ceut. 

Alle stukken en advertentien te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentien uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Au verte n tie ii van 1-5 regels ƒ 1.—, daarboven Meeat root elkeu regel 
plaatsruimte cii 10 ceut vuur e n bewijsnummer. Advertentien vuur bet bol* 
ten laud Sfi cent per regel. 

NOG EENS *LE8 ODEURS DE PARIS," (') 

Niet. ieder Kransehman stemt iu met den lof, door 
Bonchardat aan tie zorg toegebracht, die het bestuur 
van Parijs wijdt aan de openbare gezondheid. Een 
Parijsidi correspondent vau het Journal de Genève 
maakt eeu vergelijking tusschen de groote riolen der 
hoofdsteden van frankrijk en Engeland. Te Parijs 
zijn het sierlijke werken, te Londen nuttige. Te 
Parijs vaart men er op zijn doode gemak ; te Londen 
hebben zij daarentegen een zeer sterk verhang, zoo
dat men zich bij den uitgang moet vastklampen, om 
niet door den stroom te worden medegesleept. Eu 
juist dooi' de snelheid van dien stroom is er geen 
slank. Men lette hierop in ons Innd , waar de vlakke 
en lage botlein licht zou doen heenstappen over het 
bezwaar vun «en zwak verhang. 

La Science populaire, een goed weekblaadje, 
waarvan elk nommer , met ongeveer veertig kolom
men druks en tal van goede houtsneden, slechts ze
ven cent kost, zegt in haar aflevering van 3 Nov.: 
iHet water ontbreekt te Parijs, meer door echte
loosheid cn kwaden wil, dau door onmogelijkheid het 
zich te verschuilen, maar het ontbreekt; dat is het 
hoofdpunt, het eenige, dat, tijdens hot onderzoek 
naar de oorzaken van het treurige ongeval in het 
Hooi van den boulevard Rochechouart, de heer 
Alphanl {-), lies tuurt Ier vau de ojienbare werken te 
Darijs, heeft doen uitkomen. Voegen wij er evenwel 
bi j , dat de ontoereikendheid van verhang in dat 
riool het san wenden van een groote hoeveelheid water 
nutteloos en zelfs gevaarlijk maakte." 

Hel weekblad haalt «Ie verklaring van dien inge
nieur ami (equatoriale stroomen, noordenwind• fa
brieken in het noorden «Ier stad) eu vervolgt dau: 

«Heel goed. Maar als tie vrind van een anderen 
kant gekomen was, zou de uitkomst dezelfde geweest 
zijn , maar voor andere wijken. 

uWij zullen slechts voor memorie de curienee 
circulaire van den jKilitieprefecl omtrent het on
derhoud van de huisdieren binnen Parijs aanhalen, 
en waarin de heer And rie ux de overtuiging schijnt 
te koesteren, dat eeu koestal een wijk kan verpesten 
en een paar kippen met een haan een gevaar voor 
de openbare gezondheid kunnen worden, ofschoon 
hij geen woord rept over, tlat is tegen de opeen* 
hooping van pe&rdet] in de stallen onzer groote on
dernemingen vau vervoer. 

oMen heelt, veel geredetwist over dat groote vraag
stuk der geiondheid, tlat den inwoners van l'arijs 
een zoo levendige belangstelling inboezemt, en wij 
zien in de uiting van al deze verschillende mee-
ningen, behalve in den eisch van een grooteren 
voorraad water, slechts bakerpraatjes zonder eenige 
voorwaarde. 

«Er i s , zal men mij antwoorden, een Gezondheids
raad , die reeds groote diensten aan de hoofdstad 
heeft bewezen. Zeer zeker; de Raatl voor hygiëne, 
die ouder zijn leden geleenlen van groote verdiensten 
telt, heeft zorggedragen, al tie oorzaken van onge
zondheid , tlie hij gevonden heeft, te verwijderen, 
Men kan zeggen , dat, zoo hij zich weinig bekommerd 
heeft om bet vraagstuk van het water, hij er de 
lucht in overvloed heeft aangebracht, en dat is 
v e e l . . . . , onder voorwaarde, dat deze lucht niet 

verpest zij. 
• De zichtbare oorzaken van besmetting zijn ibis 

zooveel mogelijk weggenomen, maar de groote we
gen, die tegeuwooi-dig de hoofdstad doorsnijden, 
zullen de hygiënische roeping, waarvoor zij werden 
aangelegd, slechts behoorlijk vervullen op den dag, 
waarop de huizen, die ze omzoomen uf in hunne 
nabijheid staan, even zindelijk zullen worden ge-
honden als de straat , . . . , ik had bijna gezegd 
als het riool. 

»Oin zich van den hygiënischen toestand, waarin 
een gebouw gehouden wonlt , te vergewissen, zijn 
er wel gezondheids-inspecteurs, maar deze kunnen 
er zich alleen dan heen begeven, als een tot dc 
commissie voor de ongezonde woningen gerichte klacht 
er hen toe machtigt. 

iMsh begrijpt, hoe bespottelijk eene wet is, die de 
uptreding van een bijzondere commissie slechts ge
doogt, uls zij een klacht ontvangt, die, om honderd 
redenen tegen ééne, niet licht zal worden geuit. 
Welnu! daar schuilt het kwaad. Het is in de 
stuitende vuilheid, iu het gebrek ann luchten licht 
van tullou/.e huizen, dat de besmetting wordt ge
voed zonder ophouden, zonder rust, en niet in het 
riool. 

)• Bijna alles, wat sinds drie maanden gezegd en ge
drukt is geworden, over den stank van Parijs en de 
oorzaken daarvan, is dus slechts beuzelpraat, een 
lijst vnn holle phrnscn , hier eu daar verrijkt meteen 
nuttigen raad, als het woord bij toeval gevoerd 
wordt tloor een werkelijk-bevoegde , die eenig begrip 
heelt van hetgeen wanrover hij spreekt. 

oWg zullen evenwel een uitzondering maken VOOT 
een verhandeling, den (Men Oetober voorgelezen iu 

I'I Zie u«. V< vau dit weckldad. 
De man, voor wien de gemeenteraad, vulgeuH liunkcn 

Huet, aleuhts Keelt te buigen eu te uewundereu. Vert. 

de Académie de Médecine door doctor Marjolin, 
die — nis lid , niet van den gezondheidsraad, maar 
van het comi té , tlat zich tot taak heeft gesteld tie 
uitvoering der wet opakJ i tyche ro ioK van de eerste 
kindsheid te verzekeren — sinds twee jaren dik
wijls bezoeken in zeken- buitenwijken van Parijs 
heeft afgelegtl, en dan getroffen werd door de me
nigte ongezonde woningen, die hij tiaar san trof. 

"Meer dan tweeduizend dezer hokken ontvangen 
slechts licht dooi- gangen of donkere binnenplaatsen; 
meer dan drieduizend hebben geen schoorsteen. 

«Het is onmogelijk de onzindelijkheid (e beschrijven, 
die tiaar gevonden wordt, tien afval die er zich ophoopt, 
bet ongedierte dat daar krioelt, den .stank tlie er 
heerscht uit slecht onderhouden privaten, zonder lucht-
ververschtng en zonder aiUiiitMeppen. Gezinnen van 
vijf, zes, tien personen worden er saamgedrongen 
in een ruimte van eenige vierkante ellen; hetzelfde 

•bed ontvangt soms drie tot vier jongelingen. Deze 
peslholen wonlen vi-eeselijke brandpunten van be
smetting, als ziekten, zoouls pokken, croup, oogont
steking, tering enz. er uitbreken. 

»ln naam tier lichamelijke en zedelijke gezondheid 
verlangt de heer Marjolin, dat de gezondheids wel 
verscherpt worde; tlat de geneeskundige inspecteurs, 
belast met het toezicht over de uilvoering, gewapend 
worden met voldoende macht; tlat hun bezoeken 
periodiek zijn en niet behoeven te wonlen uitgelokt 
tloor klachten, die men onderschept of smoort; dat 
voortaan tie bouwmeesters geen ontwerpen of werken 
goedkeuren, die niet in overeenstemming zijn met 
de wet; tlat de eigenaren gestraft wonlen ingeval 
van inbreuk op tleze wet; dat het bestuur van 
Openbaren Onderstand zijn met le werking aan de 
Commissie voor de ongezonde woningen niet onl-
houde; dat de Staat het water overvloedig vcrdeele 
in de dich tlie volk te wijken." 

De redactie voegt erbij, dat uiet alleen in de 
buitenwijken, maar ook in die van het centrum, 
nabij tie natuurlijke wegen , de chronische onreinheid 
van zekere woningen alle verbeelding te bovoii gaat. 

10 November, 1880. Z. 

R E M V A N W E S T I N G H O U S E . 

De jongste mededeeling in tlit weekblad omtrent 
Westinghouse's rem wenl besloten met de uitnoodi
ging , de gebreken zijner uitvinding in het licht te 
stellen, liet daarop gevolgde zwijgen schijnt te be
wijzen, dal het toestel aanbevelenswaard blijft. The 
Westinghouse Rrake Company heeft dezer dagen 
weder eeu Reference Rook uitgegeven, als vervolg 
op tlat van 1878. Sinds dat jaar is de rem 
veel vereenvoudigd en verbeterd. In het pas ver
schenen hoek worden tie verschillende deelen be
schreven, gelijk zij nu aan tie spoorwegmaatschap
pijen gelevenl worden. De verkoop van haar zelf
werkende remmen sleeg in de laatste vijftien maanden 
tot het aanzienlijk getal vau UO'28 voor stoomwagens 
en 0186 voor rijtuigen. 

De verbeteringen wonlen duidelijk uiteengezet in 
een verslag van den ingenieur T. E. Harrison, ge
richt aan de North-Eastern Railway Company, 
eu gedrukt op last van het Lagerhuis. De voor
naamste wenl sangebracht bij de triple valve, tOf

schoon ik meen, tlat het wenschelijk is dien eenmaal 
aangenomen naam te behouden . zou haar tegen-
ffOofdige inrichting hein niet hebben doen kiezen of 
e^eclitvmirdigd ; zij is een zoo eenvoudig mechanisme 
als men zich denken kan, zeker in bare werking, 
van duurzame bouwstoffen, gemakkelijk te onderzoe
ken en schoon te maken door een gewoon werkman, 
en er is niets i n , dat tien term omslachtig kan 
wettigen; integendeel is zij een toonbeeld van vin
dingrijk beid en eenvoudigheid." E n : »ik beu tot 
de gevolgtrekking gekomen . tlal geen rem met lucht
druk , tlie geen klep heeft, welke dezelfde uitwerking 
/al diteii als de triple valve vau Westinghouse, als 
algemeene rem kim wonlen gebezigd, eu hel zal 
zeer moeilijk vallen iets ie vinden, tlat eenvoudiger 
eu betrouwbaarder is." — »De Westhighouse-reni vol
doe) aan al de tloor het Bureau van Koophandel 
terecht gestelde eischen." — B De eerste uitgaaf is iu 
het voordeel van den Westingbouse-rem, vergeleken 
met deu Vacuum-brake, welke levens tien ten hon
derd meer gewicht aan gesmeed en gegoten ijzer 
vordert." Ook het Jsaikjksch onderhoud is goetl-
kooper. 

De heeren Woods en kolonel Inglis, tie ingenieurs, 
benoemd tloor een ikoninklijke Commissie" voorliet 
doen van proeven, bevalen der Regeering aan, geen 
ren in te voeren, die niet instaat was op een water
pas vlak binnen de '275 yards een trein van GO Eng. 
mijlen snelheid iu bet uur te doen stilhouden. De 
heer Westinghouse heeft die grens van *27."> yards 
reeds tol ÜUO gebracht. De automatische rem bleek 
tie snelstwerkende tt: zijn bij de proeven op den 
Nurth-Bi itisch Railway in Dee, 1 8 7 ü , opden North-
Eastern in Mei en Juni 1877, Op de Belgische 
Slaatsbaiien iu 1876 en 1 877 en bij de volledige 
proeven te Kassei, in Duitsehland, in Aug. 1877 ; 
eveneens te Newark. 

De rem kau worden gebezigd iu elk klimaat, op 
zeer lange cn steile hellingen en VOOTeUt oponthoud, 
plotseling zoowel als üwpsgewijze. Uit eene vijfjarige 
ondervinding blijkt, dat voertuigen vele maanden 
achtereen ongebruikt kunnen blijven tonder schade 
voor het doeltreffende van het toestel. De rem kan 
gemiddeld in 11 seconde worden aangebracht. 

liet Reference Rook is rijk aan fraaie afbeeldin
gen op groote schaal. Er zijn nu in gebruik: 

Locom. Voert. 
Automatische remmen 3741 I64t>;t 
Niet- » t 2472 8812 

6183 25275 
Het boek bevat ook het verslag van de proeven 

te York, in Juli 187U, door den heer Douglas Galton 
en wordt besloten met voorschriften voor de machi
nisten en stokers. 

Iu The Engineer van 29 October kan de lezer 
een opstel vinden over de remmen met vier schetsen 
van zekeren Dux, gericht tegen tien beer B. II. 
Watson en aldus eindigende: • misschien zal uw cor
respondent nu inzien, waarom de Westinghoiise-rem 
alle andere overtreft." De Midland Railway-Com
pany beeft order gegeven , dat tie drijl'wielen harer 
locomotieven voor personentreinen van Weslinghouse's 
rem zullen wonlen voorzien. 

B A K S T E E N - I N D U S T R I E IN N E D E R L A N D . 
De Commissie, door tie Afdeeling V Graven hage 

der Maatschappij lot buvoiilering der Bouwkunst be
noemd om rappor! uit le brengen over de vraag of 
de baksteen-industrie in Nederland, in vergelijking 
met het buitenland, op tie hoogte van haren tijd 
is en wat tot verbetering gedaan kan wonlen, beeft 
bet volgende schrijven toegezonden: 

Mijnheer dc Redacteur! 

Als antwoord op het — tloor den heer II. G. Dij-
kermau in no. 42 van uw blad —ingezonden Stuk, 
bet redende het vervaardigen van groot-formant uiet-
selsteenen, diene bet volgende als eenige nadere 
ophelderingen. 

De Commissie uit tie aldeeliug 's-Gravenhage van 
de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst rap
porteerde in Maart 1880, nopens de baksteen-industrie, 
als haar gevoelen, dat de groot-furmaatsteenen in 
vele opzichten zijn aau te bevelen en sprak den 
wensch uit , dat ook Nederlandsche fabrikanten 
mochten besluiten de steenen in dit formaat U> ver
vaardigen. 

Het was der Commissie destijds niet bekend, dat 
reeds bij een industrieel hiertelande tlie steenen wer
den gemaakt, en eerst later vernam z i j , dat in de 
zoo gunstig bekende steenfabrieken te Olst ook die 
soort verkrijg baar was. Dat deze fabrieken hiermede 
succes zullen hebben, valt bij haar niet te betwijfelen. 

De eerste ondergeteekende aarzelde dan ook geen 
oogenblik, toen hem de monsters van deze steen
soorten werden aangeboden, te besluiten om de door 
hem ontworpen panoraniagebouwen, aan deu Besuiden-
boutscheweg alhier, van tleze steen op te trekken, 
die in klem- en kwaliteit niet alleen — zooals de 
heer Dijkeruiau beweert — kan wedijveren met die 
in het buitenland, maar, wat meer zegt, deze iu 
beide opzichten verre overtreft. 

Het was daarom jammer tlat de groote hoe veel heit I, 
tlie voor gemelde gebouwen nootlig i s , uithoofde van 
den zoo korten Ireschikbaren tijd, niet geheel dooi
de fabrikanten te Olst kon worden gelevenl, zoodat 
tie aannemer genoodzaakt was voor een gedeelte zijne 
toevlucht te moeten nemen tot het buitenland. 

Daar tie in het gezicht vallende metsel wei ken der 
gevels wonlen opgetrokken van het fabrikaat uit 
Olst , en de Duitsche soorten alleen worden gebezigd 
voor fundamenten en achterlagen van den opbouw, 
wordt reeds hierdoor het bewijs gelevenl, tlat eerst
genoemde tie voorkeur verdient 

Met bovenstaande regelen ven neen en ondergetee-
kenden de zaak duidelijk te hebben voorgesteld: 
tevens den fabrikanten te Olst een woord van wel • 
verdiende holde brengende, daar zij de eersten cn, 
zoover hun Iwkend is , de eenigen zijn, tlie met den 
bestaanden vorm onzer klein-formaatsteenen hebben 
gebroken en bewezen hebben, dat ook Nederland op 
dit gebied niet behoeft achter te staan bij zijne 
machtige naburen. 

's-Gravenhage, 1 1 November 1880. 
Dc Commissie voornoemd, 

II. WXSSTBA .In. 
D. V A N M it T A S L Z . 
J. II MüU.KR. 

Door het Departement vau Waterstaat, Handel en Nijverheid is in tie Staatscourant geplaatst het onderstaande O V E R Z I C H T van het vervoer op de 
Spoorwegen over de maand Augustus 1880. 
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TOTALE OSTVANOSTEN- over Augustus 1SS0 (I): Maulsrlmppü tot Eiuluitntir van Staatsspoor wegen ƒ 81,8,573.(11*» (tegen J 86U,756.4a» iu I671li; Netlerlaudsche RhnspimrweRmait 
- ' , : t leu-Woerden /10^07.10*1 Hul' ' ' . . . . . -

. . 11.90* (ICKCU M4&.I47. 
je / 

derueniinu Mt-eliileii.Tenieiizeu ƒ31,1(111.47. 

schappij fttiiMlMi .Spoorweg beiden—Wuerden ƒ 10,307.1ft''. , ., 
b. lijnen beoosten Amsterdam ƒ 175,031,IH)5 (legen ƒ 145,l47.i!W3 iu 1SS70-; Ni-dcrhuuUehe ('eiitroal-Sponrwegiiiaatst-Kappij ƒ 7*,672.45; Noordb'mbani 
^88,271.28Mirand Central Beige ^565,782.08* (tegen /588,Wi0.00 iu 1870); Rheiuiache Spoorwegonderneming: a. Nijmegen-Kleef ƒ 10,080, b. BsvsBSSI Kleef f 14,030;" Bpoorwsjo» 

llamhehi' IJ/.treii-Spoorwcg'iiaatsi-happij: e. lijnen lie westen Amsterdam ƒ 374.U5S.861 (tegen ƒ840,887.18 i " I870i, 
' "" 1 1 1 -• - -• : ' • - " ' utseli — Duitselii' Spoorweg maatschap pij 

(1) Dewijl de delïuitieve cijfers der uutvaugnU-u eerst later kuuueu wurdiu vastgesteld, zijn deze opgaven slechts als heuadvreudt; te beschouwen, 



D E O P M E R K E R — Zatenlag 20 November 1880. 

O C T R O O I W E T . 
Het nut vnn eene wet 0|> de octrooien is in dit 

Weekblad meermalen betoogd en voor hen, die 
daaraan mochten twijfelen, verdient het aanbeveling 
kennis te nemen van een schrijven, door den heer 
Lefebre tc 's-Gravenhage aan de Redactie van 
De Sederlandoehe Industrieel gezonden en in dat 
weekblad geplaatst. 

Dit stuk is van den volgenden inhoud: 
Geachte heer Redacteur! 

Alhoewel het lid onzer Vereeniging mijne belan
gen besprekende in de 75c Algemeene Vergadering, 
15 Sept. j l . gehouden, in alle Oplichten mijn dank 
verdient, zij het mij , met het oog op eenige onjuist-
heden enz., vergund in betrekking tot die voor mij 
niet onl«langrijke zaak nog eenige ophelderingen to 
mogen verstrekken, (') 

I N T E R N A T I O N A L E M1ST-SIGSAI .KS-QUAE3TIK. 
Ku-i'iiuui- politiek pn Neevkuda on-

voorwnardelijkc lijibaniiiliciil in deze. 
Jaren achtereen werd door vele zeemogendheden 

te kennen gegeven, dat het voor de veiligheid van 
het verkeer ter zee allernoodzakelijkst was in te 
stellen een internationaal Mist-stgnaal (zonder meer). 
Daarbij was alzoo geen Sprake van het een of ander 
apparaat, daartoe in te voeren, alhoewel, bij het 
steeds meer in toepassing brengen van stoomkracht 
tc water, het onvolledige van de in gebruik zijnde 
Mist-signaal-appaiaten algemeen erkend werd. ( a) 

Onder die zeemogendheden was het juist Engeland, 
dat voorzeker er wel het meeste belang in bad mo
gen stellen, dat het minst in deze van zich liet 
hooren. Men scheen daar evenzeer ingenomen met 
de bestaande stoomfluit als met den mechaiiischeti 
Hand-misthoorn (liekend onder den n a a m Aurora) 
van H r . Holmes. 

Het ell'ect vnn dezen laatste werd zoowel bij des
kundigen (op 't gebied der geluidsleet) ;ils bij de 
zeevarenden afgekeurd. Het werd onvoldoende be
vonden bij de eersten op grond dat het eene bo-
wezene waarheid is, dat alle knal-, stoot of slag-ge
luiden, welker maximum van tijdsd • slechts gesteld 
kan worden op één seconde, voor die signalen ten 
eenemale hun doel missen. Zelfs de knal van het 
geschut is bier onvoldoende, daar dit wel op v e r r e 
afstanden gehooid wordt, doch bij totale duisternis 
cu dikke lucht kan, vanwege de kortheid v a n den 
duur vau het geluid, ook bij de m o i M e opmerkzaam
heid, geen streek o f richting worden waargenomen 
vanwaar bet signaal gegeven wordt. Iu de tweede 
plaats levert het gebruik van dezen hoorn, de wijze 
waarop die in werking wonlt gebracht, velerlei be
zwaar. Dit was dan ook mede ooi zaak, dat op 
verschillende kusten, havenhoofden e n z . het kanon-
mist-signaal werd afgeschaft , an daarvoor in de plaats 
kwam de stoomsirèiie. 

Naar aanleiding van dc bovenstaande, thans alge
meen erkende gebreken welke den band-misllioorii-
Hofanee aankleven (voornamelijk zijn knal-geluid) 
toog ile oiidorgct eekend e met meer anderen aan den 
arbeid, ter verkrijging van een dik , resonncerend 
en bovenal aanhoudend geluid ( 3) zonder aanwending 
ibuirbij vau stoom noch van eenige mechanische be
weging. Dit was in den aanvang van 1870. Na 
herhaaldelijk in bet openbaar afgelegde proeven (niet 
alleen tc IJmuiden, zooals onlangs een der heeren 
zee-officieren te kennen gaf) werd deze mijne mist-
lignaal-boorn, gelijktijdig scheepsroeper, bij besluit 
vau Zijne Excellentie den Minister vau Marino dd. 
27 November 1877 bij de Nederlandsche Marine in
gevoerd, en werd de mechanische hand-mist hoorn-
Holmes (zijnde de knal- of blaf-hoorn) afgeschaft. 

Hierop volgde, November 1878 , de levering van 
mijn mist-signaal-hoorn, zoomede die van mijne 
horizontaal mechanische stoomfluit aau de Fransche 
Marine, omtrent welke signaal-apparaten van Neder
landsche vinding en arbeid door eene commissie van 
ondersoek, te Biest werkzaam geweest, een gunstig 
rapport uitgebracht werd, hoewel deze destijds niet 
delinitief koude ingevoerd worden uithoofde van de 
nog altijd aanhangige internationale tnist-signalen-
quaestie. 

Onder al deze omstandigheden liet Engeland nog 
Steeds niets van zich hooren. 

Eindelijk, in den aanvang van bet jaar 1870, 
toog de ondergetcekende aan deu arlieid om zijn 
misthoorn, gelijktijdig scheepsroeper, zoomede zijne 
horizontale mechanische stoomfluit zoo mogelijk bij 
de Engelsche Marine bekend te doen worden. Als 
voorlooper wenl de zaak bijwege van annonce en 
prospectus aan de Engelsche zeevarenden bekendge
maakt. Eensklaps wenl nu de Maatschappij-Holmes, 
gevestigd Londen, wakkei geschud, en mocht de 
ondergetcekende een vrij kras schrijven dier lirma 
ontvangen, in hoofdzaak bevattende de vraag op 
welken grond mijne san merk ing en afkeuring van 
den fog-horn-Aurora gebaseerd waren, te meer, 
zooals dat schrijven luidt, „dewijl de persoon Mr. 
Holmes er het hoogste belang in stelde van den onder-
gSteekendc i a h deskundige" de gronden zijner con
structie wcderlegd te mogen hooren." 

Deze vraag werd door mij met alle bescheiden-
hei.! beantwoord, en naar het schijnt, luidt de be-
langliehhende gemeend hierin te moeten berusten; 
althans mij mocht daarop geen later schrijven ge
worden. 

In deze zelfde periode kwam wederom een nieuw 
mist-signaal-toestel te voorschijn. Voorzeker een 
gunstig verschijnsel; sedert tal van jaren toch was 
dit zoo hoogst belangrijk onderwerp onaangeroerd 
gebleven. Dat toestel, liostuande uit twee, in ge
tuid velschillende stoomfluiten, is dc vinding vau deu 
Zweedschen zee-kapitein Aelborgfa, Bijna gelijktijdig 
met de apparaten v a n den ondergetcekende wenl 
ook dit apparaat door autoriteiten van het Engelsche 
marine wezen ondersocht, welke onderzoekingen (vol
gens de rapporten van het huis Apaimon an Van 
Gelder te Liverpool) zeer bevredigend genoemd kon-

(') Zie het wetsontwerp Ier roor kond na van ssavarhnjaa 
up /.tv tli.itis (Sept. 1*80) bij de Tweede Kamer oaiiluingig. 

(*j De deatgdi stotnen In gebrtik zijnde mht-alfniiT 
tuestelleii waren hij Htuniiiiclicjicii de «totunthiit uf de bel; 
bij nirt r-Uxitu voert ntb? nchrpeu de iiiei-liiounclie ui i stil our U ; 
systeem mit dm Ki'iielscliiuuu Mr. Ilujiiua. 

i3,i Het ii.,[...:.; .i. van oselgebroksn duur moet ziju 5 ü 
ti stssaden, I 

den worden. Van invoeren of toepassen was evenwel 
geen sprake. 

Nauwlijks echter «jas het jaar 1880 ingetreden, 
of daar komt het Engclsch Gouvernement voor den 
dag met nieuwe l«[«lingeti voorde zoozeer ge wenschte 
internationale mist-signalen, doch maakt daarbij de 
bepaling, dat uitsluitend als signalen erkend zullen 
worden die, welke wonlen voortgebracht door den 
„Mechanica! Foghorn," dat wil met andere woorden 
zeggen: imet den hoorn van Holmes." Engelands 
nationalitcits-gevoel voor zijne industrie spreekt iu 
deze luide cu moet ik alleszins billijken ; doch treilend 
mag het feit genoemd worden, dat liovoiigenoeiiido 
kennisgeving van liet Engelsche marine-wezen mij 
ondergetcekende, bij monde van den heer chef van 
de afdeeling Materieel, Departement van Marine te 
's-Gravenhage, op zeer koelen toon werd overge
bracht , — alsof zij voor mij niets le beteaJunen 
had, — nog wel met dc bijvoeging: idat nu de 
vroeger afgekeurde Holmes-hoorn-Aiiroru weder in
gevoerd zou worden." Alleen werd mij als een troost 
daarbij aangezegd: »Uw hoorn zal als scheepsroeper 
bij onze marine toch ingevoerd blijven." 

Oiidertusscheii was deze laatste (zijnde het mij 
toebchooieiid model) aan de Marinewerf te Aiu-'ec-
dnm reeds nagemaakt en door een ijverig (!) zee
officier, uan die werf in functie, een schrijven naar 
Den Haag gezonden, houdende dat, zoo men aan hel 
Departement zou kunnen besluiten mijn roephoorn 
of •eheepsrneper bij een getal van 100 stuks te 
laten vervaardigen, deze, tegenover de prijzen vau 
den uitvinder-fabrikant, tot een aanmerkelijk min
deren piïjs gclcveivl zooden kunnen wonlen. Hierbij 
nu moet wol in aanmerking worden genomen, dat 
den ondergeteekcuile geen prijs was gevraagd voor 
eene levering van IO') stuks opeens, maar hij ont
ving bestellingen vau 2 stuks, van 0 stuks, bet 
hoogste cijfer bedroeg 12 stuks ineens. 

Na deze officicuse kennisgeving, en nadat de 
ondergetcekende bad moeten vernemen wat er met 
zijn hoorn te Amsterdam had plaats gevonden, mocht 
bij toch ook als mode-inschrijver mededingen voor 
de levering van 50 misthoorns-Holmes (de Aurora) 
en 50 schcepsroc|»ci's, nieuw model, zonder vermel
ding van dcu naam des eenigeu eigenaars en uit
vinders van dat model (Lefebre). 

Plicht besef deed deuoiidergeteekeiide uaar de levering 
inschrijven, doch toet een gevoel van diepe veront
waardiging, ten eerste wegens het zoo maar klak
keloos eu onvoorwaardelijk wederinvoeren vau den 
knal-hoorn Aurora; ten andere bij dc wetenschap, 
dat mijn hoorn als scheepsroeper iu allen deele aan 
de Marinewerf te \instcrdum nagemaakt voorhanden 
was. Had ik mij teu deze reeds belangrijke diers 
moeten getroosten, met het ingevulde inschrijvings
biljet begaf ik mij toch persoonlijk naar de Marine
werf te Amsterdam, teneinde, luiden* de voorwaar
den van inschrijving, mij van de stand mot lal len 
persoonlijk te overtuigen ; eu hoewel mij eerst 
geweigerd wenl den naar mijn model vervaardigden 
hoorn mij te verwonen, werd op mijn volhouden, 
met beroep op de bedoelde voorwaarden, eindelijk 
tlie hoorn mij iu handen gegeven, — waarbij do 
haofUperaoOU van dat bureau mij toevoegde: «wc 
hebben dien hoorn laten namaken, lo . omdat uwe 
prijzen veel te hoog waren berekend, eu So. omdat, 
streng genomen, UW hoorn dezelfde is als die Tromp 
en De It nij ter reeds op hunne schepen gebruikten.' 

Een fraai compliment, doch even onkiescli als 
kwalijk passend Ln den mond van een uit de staats
kas bezoldigd dienaar, tegenover ecu Onbezoldigd 
staatsburger! Ik beu dan ook slechts uitvinder-fabri
kant. Maar ten hoogste misplaatst iu een officier 
tier Nederlandsche Marine. Of worden niet voort-
durend en jaarlijks nog tonnen gouds besteed (beter 
wellicht vermorst) voor haar geschut, in hoofdzaak 
vau den/elfden lichaamsvorm als reeds bij tie oudste 
volken op aarde iu gebruik was? 

Voeg nu hierbij het met nauwkeurigheid ter 
Algemeene Vergadering besproken feit, de behandeling 
met mijne uitvinding van de horizontaal mechanische 
Stoomfluit, dan kunt g i j , geachte heer redacteur, 
licht beselfen, dal men bet haast zou betreuren in 
een land geboren te zijn , waar de vrijheid cn de 
rechten van eigendom in zoo afwijkenden zin van 
de gansche beschaafde wereld verstaan en zelfs van 
Regeeringswege toegepast worden. 

De ervaring van het gebeurde met mijn mist-
hoorn-scheeproeper doet mij onwillekeurig de vices 
koestelen, dat een dergelijk lot aan myne vinding 
en toepassing van da horizontaal mechanische stoom
fluit beschoren is of te wachten «taat, 

Met mijnen dank voor tie ruimte mij afgestaan, 
moet ik alleen ter mijner verontschuldiging aanvoe
ren , dat ik hier wel pleit voor een |>ersoonlijk 
belang, maar voor ecu belang tevens van algemeenen 
aard. E r zit kennelijk niemand , die ooit zelf uit
vinder van wat dan ook was, in de Tweede Kamer, 
anders zou aan de vruchten van pen en inkt het 
zoogenaamde auteursrecht, niet zooveel aandacht 
worden geschonken en tegelijkertijd de aanspraken 
vau deu man die op techniscli-iiidustriee! gebied de 
wereld met eeue nieuwe uilvinding verri jkt , als 
geen aandacht waard beschouwd, en zijne uitvinding 
eenvoudig als publiek domein, gemeengoed, of een 
bijzondere soort van schadelijk gedierte bejegend 
worden, waarop het een iegelijk, zelfs zonder acte, 
vrijstaat jacht te maken. — Iu den vreemde draagt 
Nederland dan ook, iu zake uitvindingen , dcu minder 
zoel luidenden uaaiii van » roofstaat." 

Het is te 11 • • j - - i i dat dit schrijven onder de oogen 
komt van alle tegenstanders eener octrooiwet en dat 
Nederland weldra het voorbeeld volgt van de andere 
Staten van Europa, die toch ook eenige aanspraak 
op beschaving mogen maken. Of zouden alleen onze 
wetgevers de wijsheid in |iacht hebben? 

Berichten en mededeelingen. 
II I N N E N L A N D. 

's Gravenhage. Door den Lmuverneur- Generaal 
vuu Neilerluiiilseh Oost-Indië zijn de volgende beschik
kingen genomen: 

benoemd: bij den Waterstaat enz.: tot opzichter 
le klasse, tie ambtenaar op non-activiteit J . E . 

j Scheller; tot opzichter 2c klasse, de ambtenaren 
| op non-activiteit G. Leemhuis en .1. II. Hummes; — 
, bij de Staatsspoor n-ruen op Java, tol udjiiiict-iiige-

nienr 2e klasse, A . B. Heintjes; 
ontslagen: eervol, wegens ziekte, de opzichter 

Ie klasse bij den Wnlerstaat P. Reep; 
verleend; een tweejarig verlof naar Europa, we

gens ziekte, aan den opzichter 2e klasse bij den 
Waterstaat Q. A . van de P o l , en aan den opzich
ter Ie klasse H. Brauiis. 

— Door den Minister van Waterstaat is, namens 
den Koning, tot wederopzegging toe, aan Burge
meester en Wethouders van Maastricht vergunning 
verleend tot den aanleg eu het gebruik vau een te-
lephooiiverhindiiig, in het M a t i g van tien gemeente
lijken dienst. 

— Bij beschikking van den Minister van Water
staat , enz. is namens den Koning, aan J. van lloin-
bergh te Velden (gemeente Arcen cn Velden), tot 
wedcropzeggens toe, vergunning verleend tot den 
aanleg en bet gebruik van eene tetepboofiverbinding, 
tusschen zijnen molen en zijne woning aldaar. 

— Bij de overeenkomst, tusschen Nederland en 
Helgie gesloten tot bescherming van fabrieks- eu 
handelsmerken, wonlt het volgende bepaald: 

De Nederlandsche onderdanen in België cn de 
Belgische onderdanen in Nederland zullen niet be
trekking tot de fabrieks- en handelsmerken dezelfde 
bescherming genieten als de wederszijdsehc eigen 
onderdanen. 

Om zich van die best: herin ing te verzekeren , zullen 
de Nederlatiilsche onderdanen iu België en de Bel-
gische onderdanen iu Nederland de formaliteiten in -
acht moeten nemen, welke te dien einde door de 
bijzondere wetgeving der beide landen ziju voorge
schreven. 

Deze schikking is sedert den 2ï)« c " October van 
kracht geworden eti zal de kiacht en werking hehlien 
van een vormelijk tractaat lot op het oogenblik dei-
opzegging door een der partijen. 

— Na uitvoerige discussie hebben de Provinciale 
Staten van Zuid-Holland met d8 tegen 10 stemmen 
een voorstel aangenomen tot aanvulling van het 
reglement op de wegen en voetpaden, met bepalingen 
omtrent den aanleg van tramwegen op de baan of 
bermen der wegen of voetpaden. 

— • De heeren Crans en O'., alhier, hebben zich 
tot deu Itaad gewend met verzoek om, als hun de 
aangevraagde concessie voor eeu tramlijn station 
ilollandsche Spoor-Baiikastrnat gegund wordt, alsdan 
een stoomtram lijn te mogen aanleggen van de li.iri-
kastraat door de Scbeveniiigsche boschjes, langs de 
zuidzijde vau het Kanaal over de Havenbrug te Sche-
veningen in oostelijke kromme richting tot aan het 
Badhuis. 

— Iu de eerste helft van December e. k. z a l , 
ter benoeming van Rijksopziehters van den Water
staat 4e klasse, een vergelijkend onderzoek plaats 
hebben naar de kundigheden, vermeld in tie Staats-
Courant No. 269. 

Zich aau te Hielden vóór 25 November aan het M i 
nisterie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, bij 
een op zegel geschreven adres, bevattende nauwkeu
rige opgave van naam, voornamen, woonplaats en 
ouderdom. De eandïdaten moeten bun een-en-twin-
tigstc jaar zijn ingetreden en mogen niet ouder zijn 
dan zeven-en-twin tig jaar. Buitengewone opzichters 
van deu Waterstaat, die bij de Rijks- of provinciale 
werken in dienst ziju, kunnen aan het vergelijkend 
onderzoek deelnemen, mits zij op 1 Januari 1881 
den oudenlom van vijf-en-der l ig jaar niet hebben 
bereikt. 

Aan de betrekking vau Hijksopzichter van den 
Waterstaat ie klasse is eene jaarwedde van ƒ 1 0 0 0 
verbot uien. 

Amsterdam. Dc ndspirnnt- ingenieur J. K. van 
Cleef, bestemd voorden dienst iu Ne.lerlan.lseli-Indie, 
wordt, ter zijner pracliscbe bekwaming, met ingang 
van 1 December aanstaande voor den tijd van een 
jaar gedetacheerd op 's Rijks marinewerf alhier. 

— Bij den Gemeenteraad i i ingekomen een adres 
van de firma Kroon & Co. le Amsterdam en P . 
Langeveld te Hardinksveld, bun voornemen mede-
tlecletide om één of iin-er stool oom ui bussen voor 
gewone wegen in exploitatie te brengen en verzoe
kende de voor waan lei i te vernemen , waarop zoo
danige vergunning ZOU kunnen worden verleend. Dit 
stuk is in handen gesteld van Burgemeester en Wet
houders om preadvies. 

— De heer II. G. Den, hoofdingenieur bij de 
Staatsspoorwegen op Java, is, naar de liuarlemëcHë 
Courant verneemt, benoemd tot inspecteur-generaal 
en chef van dien dienst, iu plaats van den vorigeu 
titularis, den heer D. Maarschalk. 

— Op het verzoekschrilt, tloor de Maatschappij tot 
Nut vau 't Algemeen aan den Koning gericht, om 
van Regeeringswege de goede hoedanigheid vnn het 
drinkwater in ons geheele land zooveel mogelijk te 
verzekeren, is thans tloor den Minister van Bimien
landsche Zaken namens den Koning geantwoord: ' 

•dat blijkens de jaarlijksche veislagen aan den Ko
ning vau de bevinding en handeling van liet genees
kundig staatstoezicht, de geneeskundige ambtenaren, 
zooveel in hun vermogen is , het verkrijgen van zui
ver drinkwater door dc ingezetenen des Rijks trach
ten te bevorderen; dat die pogingen reeds op vele 
plaatsen een gunstig gevolg hebben gehad, maar 
dat daar, waar dit niet het geval is geweest, dip 
noch aan hei geneeskundig staatstoezicht, noch ann 
de Regeering te wytcn i s , tlie zich in zaken als 
deze, waarvan de zorg door tie gemeentewet aan 
de gemeentebesturen is opgedragen, van directe in
menging liehoort te onthouden eu alleen raadgevend 

kan optreden, 
i'Derhalve is de Regeering niet bij machte aan 

het verzoek te voldoen." 
Utrecht. Bij koninklijk besluit is aan de Maat

schappij »Ken Nationaal Belang11 ontheffing var* 
leettd van de bepaling vau art. 'AG der wet van 0 
Apri l 1875 {Staatsblad u°. 07), voor de beplanting 

der benneii op de sectiën llonten-Schalkwijk-Gelder-
tiialsen, Olst-Wijhe, Bareiulrecht tot nabij de brug 
over tie Maas ie Dordrecht en een gedeelte nabij 
Zwaluvve. 

Dc beplanting zat geschieden met laagstam appel
en pereboomen van plus minus een meter hoogte, 
op den afstand van \ nieter op ééne rij uit elkander 
geplant, terwijl nabij de brug te Dordrecht ook slam-
boomen van plus minus 1.8 meter hoogte zullen 
worden gezet. Buitendien zullen op genoemde sectiën 
proeven wonlen genomen met aalbossostl tllkutl en 
grootvrticbtige hazelnoten. Met de U-planting is reeds 
eeu aanvang gemankt, terwijl bel daarvoor gevor
derd materiaal ter plaatse aanwezig is. 

Zwolle. Iu een alhier gehouden vergadering, 
waaraan de Burgemeesters van Zwolle, E lburg , 
Hattem, Z wonerkerspel en besturen van verschillende 
dij ksdist rieten deelnamen, is bij monde van den beer 
Burgemeester van Zwolle als voorzitter der in 1870 
benoemde commissie ter bevordering van den bouw 
eener vaste brug over den Use l , verslag uitgebracht 
over haar werkzaamheden en ook over de met den 
Minister van Waterstaat gehouden routerent ie , 
waaruit blijkt, dat tie Minister dc zaak der over
brugging wel genegen is . en bet plan eener vaste 
brug over tien Usel zal doen ontwerpen. De Minis
ter achtte het evenwel minder geraden om tic zaak 
vanwege den Staat ter band tc nemen. Zoodia het 
door tien Minister toegezegde plan zal ziju ingeko
men, zal een nadere vergadering worden belegd. 

N i j m e g e n . Het Gemeentebestuur beeft, door den 
Gemeenteraad daartoe gemachtigd, met den heer J . 
Schotel te Rotterdam tic onderhandelingen hervat 
over den aanleg van een tramweg van hei station 
naar tie Markt en vandaar naar Mees. De bedoeling 
is, stoom als beweegkracht toe te passen. 

Tilburg. In de laatste zitting van den Gemeen
teraad is door het raadslid Pollet voorgesteld, het 
traktement groot ƒ1300 van den gemeente-architect 
te schrappen , en alleen daarvoor een post van me
morie te stellen, op grond dat die titularis door het 
waarnemen vau bij- en nevenzaken voor particulieren, 
onafhankelijk vau zijn ambt, niet instant is dit 
nuar behooren waar te nemen. Na langdurige dis-
enssiën is besloten, het Dagelijkseh Bestuur een on
derzoek op te dragen om deswege nader rapport aan 
den Kaad te doen. 

— Het bestuur der Vereeniging tot bevordering 
van den aanleg van locaal-spoorwegen in Gelderland 
en Overijsel, met name van Winterswijk naar Hen
gel n Enschede cn vau Winterswijk naar Zevenaar, 
heeft rapport uitgebracht en tevens de ontworp-sta
tuten vastgesteld. Het kapitaal wordt gesteld op 

ƒ 1 , 5 1 1 0 , 0 0 0 , d. i . voor tie eerste lijn 7, voor tie tweede 
8 ton. Er wordt op gewezen, dat dc locaal-spoor-
wegen, zoowel in aanleg als in exploitatie, In-sparingen 
toelaten; dat, wanneer gemeentebesturen en parti
culieren wezenlijk belangstelling aan den dag leggen, 
met evenlueele subsidien van de provinciën, de wegen 
goede winsten kunnen afwerpen; voor een groot ge
deelte vau do betrokken streek mag bet tot stand 
komen dar lijnen eeu levensquaestie Iieeten. 

Apeldoorn. Door deu Raad van commissarissen 
tier Nederlandsche Locaal-s'Hjorwcgmualsclinppij is 
tot voorzitter gekozen de beer l l . C. van der llouven 
vau Oordt alhier, en lot onder-voorzitter Mr. II. K . 
van Matle, burgemeester van Deventer. Dut college 
werd wegens ontstane vacatures aangevuld met tie 
heeren Mr. A . van Delden , lid van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal en wethouder vau Deventer, 
11. J . van Opstall. burgemeester van Rijseii, A . F. II. 
van Troosteiiburg de Bruijii, burgemeester van lieerde 
en VV. Zaalberg, te Deventer. De dagelijksche gang 
van zaken werd opgedragen aan eene commissie van 
beheer, bestaande, behalve uit de heeren Van Oordt 
en Van Marle, uit de heeren D. Bas Backer, lid 
van Gedeputeerde Staten van Gelderland, Mr. E. 
Weerts, burgemeester van Epe en E . Vaa Visser, ie 
Hoerde. 

Doetinchem. Aandeelhouders in den te leggen 
stoomtramweg Doetinchem —Dieren nebben besloten, 
de concessie over te doen aan een op te richten 
• Geldersclie Stoointiaiumnutschappij". De statuten 
dier Maatschappij wenlen vastgesteld en de heer 
II. II. Eidbriuk werd met algemeene stemmen tot 
directeur tienoemd. 

Oostburg. Maandag II. had op het Raadhuis 
alhier, op uitnoodiging en onder presidium vau den 
burgemeester van Breskens, en iu tegenwoordigheid 
van den heer Henri Boers, uit Utrecht, eene sa-
iiieuspreking plaats tusschen de colleges van burge
meester eu wethouders der velschillende gemeenten, 
betrokken bij den aanleg van een Stoomtramweg van 
Bieskeiis uaar Maldegliem, teneinde zooveel mogelijk 
overeenstemming te verkrijgen iu de voorwaarden, 
waarop door de gemeenteraden eventueel subsidie 
aau dien tramweg zal worden gegeven. Uit de ge
houden tliscussie mag men opmaken, dat het den 
ondernemers aan steun niet zal ontbreken. 

R e e u w i j k . Door de Commissie voor den straat
weg Gouda— Bodegraven is voorloopig concessie ver
leend voor een stoomtram tusschen Gouda eu Bode
graven langs Reeuwijk. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 
Maandag, aa Hoe, 

' •- l iane, te 1 1 ' , ureu, door het ministerie van water
staat enz., aan het gebouw vau bet prov. besluur: het 
driejarig onderhoud van de lange werken te Aspereu. 
Raming ƒ 4700 per jaar. 

--•luff',-, tc 11 ' i uren. door het ministerie vau bin
uenl. zaken, aan het gebouw vau bet prov. Instuur: bet 
ouder houden van- en bet doen van herstellingen aan de 
gebouwen van de universiteit te I-eidcn, ged. 81 Itamiiig 
ƒ28,800. 

tm-terdi te 12 uren. door gecommitteerden tot de 
directie over de wegen en vaarten tusschen de Zes Noord-
hollaiidsche Steden, op het raadhuis: bet onderhoud der 
wegen en vaarten tusschen de Zes Noord hul la ndscbe 
Stcdcu. van 1 Jau. '81—31 Dcc. '85. iu 5 |a-rc. Iul. bij 
den opzichter der directie II. I'. VSO den Aardweg, te 
Pur retid. 

Veerai -halen , te 12 Ult-U.Jdoor het gemeentebestuur: 
bet onderhoud ged, 5 jaren van velschillende sluizen. 
SChoeungen enz. en het nadtSU van 2 bruggen. 

D E O P M E R K E R — Zaterdag 20 November 1880. 

Illnsriug. S3 Nov. 
- . -HIIRO te 11 ureu. door bet ministerie van marine: 

de levering van 1500 M. voeringhaui. 1400 stuks wollen 
dekens, I8t»0 stuks bontliiinen overtrekken voor matrassen 
eu 2000 stuks dito vuur kussens 4hl 1 |»etveeli; verschil-
lende onderscheidinlistoekoiis voor sche|ielhigeii. 

Delrt, te 12 uren, dnor den directeur der artillerie-
stapel- en constnictieiuagazijneii: tie levering van; ko
perplaat, messhigplaat, grove Kng. steenkolen en lijne 
Rhoorsche macbinekulen. in 5 pere. 

Utrecht, le 2 uren, door de maatschappij tut evpl. van 
Staatsspoorwegen, aan het ('ent raai bureau (ten behoeve 
van het Vernieuwingsfonds): het leveren van stalen spior-
staveu, stalen laseh- en eindplaleti en ijzeren baak- en 
schroefbouten, iu 2 |ierc. 

s-Hage, ten kantore van ('rans en Co.. voor de RIJII-
landsehe Stoom-tmnrwegmaatschappy: hel maken van 
de aanlebaan, met kunstwerken, en remises, het leggen 
der sporen en wissels, met het leven-u van het geercosu-
teerd hout voor de wissels, van de stuuuitramliju Leiden 
Katwijk a/Zee, 

IVaenadag . -»l Re*. 
Vllage, te 11 uren. duur het ministerie van wateisd. 

enz.: ln. het voltooien der steenb dekking op den noorde
lijken dam en hel bestuiten der beide dammen langs het 
keteldiep. Itamiiig ƒ:10.000: 2o. Int onderhouden van de 
Itijksrivierwerken langs h.-t Keteldiep en daar ^e r -
hand slaande herstellingen, enz. Raming ƒ0000. 

-Muur, te 12 111.11. dOOT bet ministerie van vvateist. 
enz., ten «heuste der Staatss|imrwegen: bet bouwen van 
eeue woning voor 4 sluis- eu brugkliecbts itl de voorma
lige Marinehaven te Vlissingen. Itamiiig ƒ 14,100. 

Huren , te 12 uren. door gecommitteerd» ver den 
gei-unbineenlen grintweg van Tiel duur Buren naar 
Kuilenburg, bij Kinderen Heekman: hel ged. '81 under
lie de 

Mrhaaf-rbruK, te" 1 uur. in Het Wapen van de Zijpc: 
het lnaken van een nieuwen watermolen in den |toldor r, 
in de Zijpe. 

r U t l i - r t U n i . le I duur burg. en vveth.: het ma
ken, leveren eu stellen van deu bovenbouw van de nieuwe 
Keizcrshrug, en verhreeding der Soetenbriig. 

l l .HMlrii l . i_ . HOT. 
11,-ci-jHii-rium, te 12 uren, door de directie der Zalm-

vis-chenj Ih* Volharding, bij de Erven N. de Raadt : net 
bouwen van een woonhuis op den (iei'itruiila-Agata-
poldei. gen. de (Hunkert. 

VlhlilellMirK . te 1 uur. door hel uol.lerbestlllir van 
Walcheren, aau hel polderhuis: u. bet maken van 2.1M 
M* glooiing \aii zuil.iiba/all op den duilivuet voor Zoiite-
lend.' (bestek no. 2). b. hei nrudcen van 8610 M» gl- ig 
vau aanwezige Donruiksrlic steen en HWO M* glooiing vau 
zuileiibazaltsteen. op den Wostka|ielschen 1 luk (bestek 
no. 2l. r. het maken van een nieuw [malhoofd vnór den 
Westka|ie|scheti z lijk (bestek 110. Ki. «/. bet leveren van 
rond- .-n beslagen eikenhout, wnrmnugek staaf- en plat-
ijzer tbestek o... :ti ten behoeve van tie Noordwatenng; 
250.000 stuks sira.itklinkers (bestek tn». 11. 

Vr i jdag , ze> U n . 
Hu» riem , le 10'/, uren. inde Doele: bet doen van 

werkzaamheden L-trellëude het maken van een fort bij 
IJmuiden Ier bet bel • der genie te Haarlem, ltd. 
luj dm i-eist.ianw. ingenieur. !<• Haarlem eu den kapiN'in-
ingenieur, le IJmuiden. Raming ƒ52.000. 

Hiiuii-ii. te 11 uren, bij Gebr. Soiner, in De Roskam: 
bet verbreeden en venliepen der lleckwctering ouder 
Houten. Aauw 2:1 Nov.. te 10 uren, te begin aan het 
stoomgemaal nabij de Heemstede onder Houten. 

I.ronliiifi-n. te 12 ureu, dool het prov. bestuur: bet 
onderhoud van- en het doen van eenige vernieuwingen 
eu herstellingen aan de gel-ouwen der Rijks-universiteit 
te (.ruilingen, ged. '81. Raming f 15.00(1, 

/ m i l l e , te 12 uren. door het ministerie van waterst. 
enz., aan het gelmuw vau bet pmv. bestuur: het ver
richten vat nigi- herstellingen aau de vleugels en noor
delijke schntkolk-beschoeiing vau de klein.- schutsluis te 
Kul'erv Aanw. 22 Nov., te 12 uien. Raming ./ 7450. 

/..it.-r.laj;. » 
Horweg-Haarlem, te 10 ureu. in het logement H»-t 

oude huis Ter Hart: b . l maken van een aanlegsteiger 
vuur stoom boute 11 met het vergrooten vau tb-u lx-s taanden 
steiger bij het stoomgemaal van den polder; venier het 
maken van lo— en laadsteigei-s aan zijkanaal <' en ZIJ-
kanaal K, iu 2 perc. 

Liiclii-iii, te 11 nren. tloor den architect .1. I'itervvijk 
W z . . in Het Wapen vau Leiden: bet bouwen vai ne 
villa met annex koetshuis eu paaidenStaL aan den grint
weg van Lochem op Laren. Aanw. te 10 uren. 

Hr-etalerzwsag, door het gemeentebestuur vau Op-
sterland: de levering van 400 M 3 grint en 00,000 Duitsche 
slraalsteetien. ten di.-lisle der wegen. 

«i i .ui . la- , 2S) Ma*. 
«. .«• .11.1 hl . le 10 ureu. door bet ministerie van wa

terstaat enz., aan het gelmuw vau het prov. U-stuur: bet 
vijfjarig oii.l.-rhou.l van de Rijks-jri-nute wegen in Lim
burg, in 8 perc, Aauw. 2:f en 25 Nov. Raming: [tetv. I 
f'40211. imrc. 2 /'afiOO. |-erc. :( f\\m\ p»-iv. 4 ƒ 7280. |ieiv. 
fi fim. perc 6 /11,540. perc 7 /'5fi00. pare 8 ƒ1050. 

V l l a g e , te 11' , uren. door bet pn.v. Itest •: het 
tweejarig onderhoud van- en het doen va nige her
stellingen aan het gelmuw van h.-t prov, gouvernement 
van Zuid-Holland, te 's-llage. Aauw. 24 en 25 Nov., te 
10 uren. 

M-Hagr, te 1 uur. door den commissaris des Konings, 
voor rekening der gemeente Woerden, aan het gebouw 
vau hel prov. bestuur: het verrichten vau eenige ln-r-
stellingeu aan het gedeelte jaagpad langs d»-u Oude-Kijn. 
van Wi-.rd.-n tot Hndegruven. Iul. bij den hoofd ingenieur 
in het 10e district, deu ingenieur iu bel noordelijk a non-
dissentent van het 10e district, heiden tc 's-Hage en den 
opzichter Van de Kreke, te Alfcti a,d Rijn. Aauw. 24 
Nov. Raming ƒ 2100. 

Ili-tenler, te 5 uren, iu het koflichuis van Kiicken-
hauer: het bouwen van een woonhuis in de Luiigc-itis-
scliopstraat, voor de Gebr. Cohen. Aanw. 22 en 20 Nov., 
te 10 uren. 

l i h i M l . g . SM» BJav. 
Dfeeeht, te 10 uren. in bet gebouw voer K. en W.: 

het bouwen van eene infanterie ka/crue met aunexeii. op 
het terrein Damlast hij Utrecht. Hilj. inzenden 2'J Nov.. 
VOOT K uren. up het bureau der genie, aldaar. Hauuug 
f 280,000. 

'M-Hagf. te 11 ureu, door bet ministerie van marine: 
het gereedmaken en leveren van het ban 1st een werk voor 
de Iu in leer ing van den ijzen-u kiistlichtturen : lo. op On
diep watt-rei land (Straat Uaspari, 2u. op Tandjong-Herikat 
(llaukai. Inl. 26 Nov., bij den Imnwkuiidige bij deu dienst 
vau bet loodswezen, aan net deiiurteinent. 

• i eeuw»re>n , te 12 uren, door het R. K. parochiaal 
armbestuur, in het Jongeiisweeshuis: bet bouwen van 
ren It. K. bridegesiiebt. naar de plans van deu architect 
I'. J. II. Cuypers, te Amsterdam. Aanw. 20 Nov.. te 
12 uren. 

Arnhem, te 1 uur, donr den burgemeester: het af
graven, cgalisecren en verharden van deu Klareiidalsche-
weg, het N-iordjiad en de Verli-iigde-lIulLuin. Aanw. 23 
NOV., te 10 uren. 

WornMdafj . t Der. 
'•-Uan»-. te 11 uren, donr liet ministerie van vvaterst, 

enz.: lo, de levering van hallaststeen voor de Itijksrivier
werken op de Hoven-Maas, in 2 perc. Aauw, 27 Nov.; 2o. 
het makeu van verdedigingswerken aau den rechteroever 
vau bet M . iH. ' j .n. tusschen de kilometer raaien 121 en 
123. Aanw. 27 Nov. Raming ƒ 111,000; 80. de vernieuwing 
vau een gedeelte vau het nisstortebcd in deu Baardwijk-
lenen overlaat. Aanw. 27 NOV. Raming ƒ4250, 

Vlintlfourl, te 1 uur, dnor bet wateiNchapsln•stuur van 
Willeskop, in De Zwaan: bet gewoon onderhoud van 4 
wateiinolens inet de boezeuisbiis de duikers, schutten, 
eilï., alles aan gemeld waterschap toeheliooreiido, voor 6 
jaren, in te gaan 1 Jan. '81. 

DMderaag), 1 Her. 
Haarlem, t»- I ' M men. door het ministerie van water

staat enz., aan hel gebouw vau het pmv. bestuur: het 
driejarig onderhoud van het jaagpad c. a. langs bet Zui-
dei- eu Niiorder-Spaame. Aanw. J7 N..v. Raming /' 1000. 

tVeu/e.i , te Ü uren, door liet bestuur der waterkeering 
van den [Milder Nieuwe-Neuzen, in het Nederlandsch Lo
gement : het maken van werkeu tut vt-rditliging van den 
oever van dien polder, in 2 perc. Aanw. 25 Nov., van 
1—S uren eu 2» Nov., van 3—5 uren. bijeenkomst aan 
de directiekect. 

Alkmaar, bij Nllhout van der Veen: het bouwen van 
eene bad- en zweminrichting. Inl. bij den genn-ente-
anhitect Hu Cruis. 

Vrijdag, S Urr. 
Middelburg, te 10 uren. door hel ministerie vau wa

terstaat enz., aan bet gebouw van bet prov. hestuur: lo. 
hel baggeren vuur eu iu de buitenhaven van hel kanaal 
II.MII- Walcheren; 2u. het op-de-diente-hoiideti van de 
buitenhaven van het kanaal door Walcheren te Veer.-, 
en van de geul iu den oever vnór die haven. Aanw. 27 
.-n 2U Nov. Raming fUMOO. 

'n-llage, t<- 11 ureu, tloor liet-ministerie van marine, 
Lui dieusle vau hel korps mariniers, tie levering van: 

llt-stek 110. 1. 
400 M . gnu.l cbevnni-galiHi (half); 

1000 " geel, 1 hevioii-galun; 
2500 » rood idem, 
1000 1 mod galon vo.>rlangdiirigeu dienst; 

»5 .1 Im-cd guiul liss.-n-gal.ui (half): 
.101 1 smal idem: 

450 breed geel idem; 
:iDO .1 smal idem idem; 
100 stuks salmlkwasten voor oinleniOicieivn ; 
200 * idem vuur korporaals; 
20 PI groene huur 11 snoeren; 

1000 . roode baksnoeren met kwasten: 
4000 [ o a r mode scl derpassaiiteu. 

Hestek no. 2. 
50 stuks schakot-kokarde u vuur onilerofli eieren : 

500 'ï idem voor minderen; 
500 schakot-lissen met knoop: 
400 > gekroonde kriiisaukers; 
400 * pompons; 

1S00 -1 koperen petankers; 
2500 klei.|H'n vuur [iet. 

Bestek nu. 3. 
lidO dozijn groote kop-ren atikcrknoupeti; 

2000 » kleine klein; 
800 » kleine dubbele idem; 

Hestek im. 4. 
15 sinks (nu O men ic pleet 1; 
15 » signaalhoorns; 
3 Iliiitenbossen. 

Hestek 110. 5. 
MO stuks tn novellen ; 

75 1 tn misna ren : 
100 » triiiosinkkeii: 
25 « t mi 11 baken. 

Hestek 110. 0. 
1500 sinks stropdassen vun zwart everlast: 
400 paar bnmk.lniagban.len. 

Hestek Ito. 7. 
tioo stuks haarkammen ; 

1000 .. kleetlerlmrstels; 
1000 .1 schoenborstels; 
400 >i slotborstels; 
400 » knimpscharen: 
800 * blikken • dooasn; 
700 >< idem wasd.Miz.eii; 
300 ,. kleeilerkluplM-i-s: 

Hestek nu. 8. 
100 stuks kopimls t slot; 
150 » dragers voor salmi ba juin't; 
10 n troinslagbaiideii: 
25 -i tnuiidriLigrit-iiieii. 

Imslek no. U. 
20(1 stuks eeninans overtrekken voor matras: 
100 .> idem boveiilakens; 
100 » idem onderlakens: 
24 » tweeiuans bi-dlakens. 

Hestek 110. 10. 
100 stuks eeninans wollen dekens. 

Zatrrdag, 4 Uec. 
Itretht, te 2 un-ii, d.M,r het ministerie van binuenl. 

zaken, aan het gelmuw van het prov. bestuur: de ver-
Imiiwitig vau het voormalig Landbouwkundig Kabinet, te 
l ' tnrbt, tot pmv. arcbiefgeb.uiw. Aanw. 27 Nov.. te 10 
uren. Raming ƒ71.800. 

Violin.. door liet geineentelmstinir: de levering van 
gas binnen de gemeente voor den tijil van lOofSO janm. 

Maandag. • Ver. 
Maaittrlrht, te 10 uien, door bet ministerie van wa

ter-taal .iiz.. aan het gelmuw van het pmv. bestuur: bet 
vijfjarig onderhoud van de Nnnrdcrvaart mot het zijkanaal 
naar tie M i n s . in Limburg. Aanw. 30 Nov. en 2 Dec. 
Raming ƒ 4100 per jaar. 

Uurdrt-rhl . te 12 uren. in bet raadhuis: de pneuma
tische i'ioleeiiog. volgens het Lierinu'st.-ls.-l, van een ge
deelte van het bouwterrein, gelegen tusschen den Singel 
(Zandweg) eu de ('01 n.-lis-.le-Wittstraat. Aanw. 4 Dec. 
te 12 ureu. 

Illn-dag, 7 lier. 
aaiten, te 12 ureu. dtmr bet ministerie van waterst. 

enz., aan het gelmuw vau het prov. bestuur: bet Inia-
weii van 4 brugwachters woningen bij de Norger-, Onde-
Diever-, Wittelt.-r- eu Lukbniggen op de Drent-, lie 
II.Mil'dvaait. iu 4 peiv. en in massa. Aauw. 30 Nov. na
ming: perc. I, / 32115: perc 2. /'3085; perc 3, ƒ 3085; 
perc. 4. ƒ3130. M a w a J 12,505. 

Ilandrrdag, S> lier. 
Helder le 11 u r e u . in Tivoli: lo. bet maken va 1 

fort op de Harsen*. Raming ƒ'340.000; 2o. bet verbeteren 
van h.-t fort Kijkduin. Raming /5(W,(KH). Aanw. 3 D e c . 
te 11 u r e u aan het llonfd te N'ieiiwe.lie|. en te 2 uren bij 
het lórt Kijkduin. 

Vrijdag, tO Vee. 
Mlddrlburg, le 10 ur door het ministerie van wa

terstaat enz., aan bet gebouw van het pmv. bestuur: 
het verdiep-!! van de buitenhaven te Ilansweert. Aanw. 
4 en 0 Dec Ruiling ƒ7500. 

Arnhem, te 12 uren. door liet ministerie van Water
staat enz., aan het gelmuw van het |>mv. bestuur: het 
vervangen van een vak kliiik.-rtmstmtiiig d.mr eene be
strating van IJuenastkeien, iu deu giMoten w.-g le kl.. 
no. 2, van de Utrechtsche grenzen uaar Arnhem, onder 
de geintviite Arnh.'in. Aanw. 2 en 4 Dcc. Raming ƒ7500. 

(.ranlngen . te 12 uren. door het ministerie van wa
terstaat aan bet gebouw van het pmv. bestuur: het 
doen van bestratingen en andere heistellingen aan den 
Rijks-grooten weg le kl.. no. 1. le zijtak, van Groningen 
tot do grensscheiding met tie prov. friesland bij de Oer-
ke-shnig. Aanw. 3 Dec Raming ƒ2250. 

Zimlle. U* 12 uren. door het ministerie van water
staat enz., aan liet gelmuw vau liet prov. bestuurt het 
vierjarig niiderhuud van de groote Rijkswegen iu Overijsel, 
iu 8 [H-IV. Aanw.: pere, 1 en 8, 30 Nov., perc I en 5, 1 
Dw-, perc 2 en C (gedeeltelijk). 2 Dec. perc 6(gedeelte
lijk). I Dec, pare, 4, 4 Dec, te 11 ureu. Raming: perc. 
I, ƒ9523: peiv. 2. ƒ 16,783; pere. 3, ƒ10,480: perc 4; 
/IÖ,W>5; perc 5, ƒ7500: perc 6, 14,145; perc 7. ƒ4015. 
perc 8, ƒ 4W8. 

Waenadag. 1* Dec. 
'a-Hage, te 11 uien. door bet ministerie van waterst. 

enz.: het ged. '81 onderhouden van- en het dimu van 
eenige herstellingen aan de Lundsgebomveu U- 's-Hage. 
Aanw. 10 en '1 Oec. Raming ƒ35.320. 

'a-Hage, te 12 uren, duur het ministerie vau waterst. 
enz., ten dienste der Staatsspoorwegen: lo. het maken en 
stellen van den metalen boVSabOUW voor de brug overde 
Maas hij Ileiiuieii. Iul. bij deu hoofdingenieur, te Arnhem 
en den waarnemend sectieingeiiieur, te Nijmegen. Aanw. 
6 en 8 Dec. telkens te 1 uur. Raming /30,000 ; 2o. het 
leveren, ketmn en earhnuiseereii van eikenhout voor 100 
wissel» met 500 dwarsliggers, in 2 perc. Raming perc 1 
ƒ:10,000. |mn\ 2 ƒ2200. 

Vrijdag, 13 Dec. 
Middelburg, te 10 uren. door bet ministerie van wa

terstaat enz., aan het gelmuw van het prov. best.: lo. 
het onderhouden en verin-teren ged. '81 van de haven
werken te bVeskena, aanw. U en 13 Dec itunmg ƒ5600; 
go. het maken van 2 houten binnen-vloeddciircn voor de 
kleine sluis te Ilansweert en het oiiivergen der oude deu
ren onder eene te maken afdekking te Weiuelding.-. 
Aanw. 11 en 13 Dec. Ruiling ƒ 7 1 7 0 : 3o. hot bestorten 
van den haveiidaui te Han-weeit. Aanw. II en 13 Dec. 
Raming /'2310. 

SSalcrdag, IS Drr. 
l l reclil , te 2 uren, door nel ministerie van waterstaat 

euz.. aan liet gebouw vau het pmv. bestuur; h.-t ver
richten van baggerwerken iu den gekaiialiseerden 
landsche-Usel. ui de prov. Utrecht en Zuid-Holland, in 3 
perc Aanw. 14 Dcc 

Waenadag. IS Der. 
Vllage, te 12 uren. tloor het ministerie van water

staat enz., ten dienste iler Staatsspoorw,: |<>, bet afgraven 
van deu rechter Maasoever onder M.Mik eu lleuiuen. Iul. bij 
den hoofdingenieur, te Arnhem en den waarnemend sec-
tknngenieiir, te Nijmegen. Aauw. 13 eu 15 Dir., telkens 
te 1 BUT, Raming ƒ124,000; 2o. het makeu eu stellen 
vau den ijzeren bovenbouw eener draaibrug met 3 vaste 
gedeell ver het Noonl hol lam K b Kanaal, eu vau eene 
draaibrug over de Weer.' t<- Purmerend, teu behoeve van 
den -| |NNII weg istn-ek—Kiikhiiizen. Inl. bij den eei-st-
uanwézcnil ingenieur te Hoorn. Aauw. 14 en 15 De. 
telkens te 12 uren. Raming ƒ 114,100. 

Alloop van Aanbestedingen. 
Kampen, K Nov.: het verrichten van straatwerk) ge

gund uan'l'. Pusthouwer, te Putten, keibest rating it ƒ0.10 3 

en klinkerb.-stratuig , i ƒ0.15 per M*. 
(Hirh/udd neftMS foutieve opgaos in het vorig nommer.) 
*anpemeer, 10 Nov.: het makeu van een winkelpui 

enz. voor .1. N. Hemkes, aldaar, onder bel r van den 
architect Maris; ingek. 7 bilj., als: 
J. Klaassen. te Sapimmeer, / ' 2747 
II. Cueiieus en A. Tbiecke. » idem I 23W 
M. Pijms. » idem - 2207 
II. V.is, • idem .i 2270 
A. Schreuder, * Hougezaml, .1 2116 
.1. E. Wolrich, i KJknii l 2083 
II. Wolrich. » idem i 2020 
gegund. 

Vcnlaa, 10 Nov.: het reslain een-u van een gedeelte 
der Mai'tiiuiskerk; minste inschr. was JVniiiirgs, te Kessel. 
« H U ƒ2425. 

Kroningen, 12 Nov.: lo. het beplanten vau de prov. 
wegen en liet onderhouden daarvan tot 1 Dec. '83: inge-
k.iiuen 4 bilj.. als: 
A. li rins, ie Winschoten. ƒ 7 1 8 
J. L. Nijkamp. • idem i 600 
J. UndemuUer, • Midwoltl.-, i 093 
,1. KI.Hist.-rliuis. i Winschoten, • 675 

go. het beplanten van den weg vau Groningen naar 
Zoutkamp, lang- het kanaal le Ulmrguiii eu tusschen 
Maarhuizeii en Mensiiigevveer, met h.-t ottderhoiiden daar
van, tul 1 D.-c '83: ingek. 2 bilj.. als: 
K. Huisman, te (Indeideiidam. ƒ 1200 
A. Sch uilenburg, • Kleineuieer. « U W 

Kroningen, 12 Nov.: het Sjarig onderhoud dor water-
keeriiig.-u mil en bij het gehucht Ter-A pel, en vau die 
bij Ikuutaiige, m 2 ilerc. of in massa: i ie iv. 1 ingekomeu 
3 bilj., als: 
W. Tiuiuit-ruian, te Ter-Apol, ƒ 347 
,1. D. Prummel, » i i m i 2U8 
I'. van Leuning. i Hourtange, • 288 

jieiv. 2: iugekniiieii 2 bilj.. als: 
P. van Leuning, te Hourtange. ƒ 140 
J. .1. Veleina, i idem •• 123 

in massa P. vau Leuning, voor ƒ 419 DOT jaar. 
Xllntrgen , 13 Nov.: het bouwen van eene villa le Heek, 

onder behi-er van de architecten Ui es mg eu Seinuioliltk ; 
ingek. 6 bib., als: 

('. F. van Heek. f la.ssu 
D. K, Gaastra. • 14.720 
II. Heuvels. i U.500 
P. Heteman, i 14.403 
I'. Hiiskeiis. » 14,170 
II. W. v. tl. Waarden, • 18,997 
niet gegund. 

Kroningen . 15 Nov.: het leveren van 1000stuks b.miu-
palen van jiilli-rhont; minste inschr. waren K. Maathuis 
en Zoon, rooi ƒ205. 

Maaitrlt h l . 15 Nov.: lo. bet vijfjarig onderhoud der 
Ziiiil-WilleinsvaarU viKir het gedeelte iu Liiiiburg van den 
Imvenumuil van de Maas bij de himfdsluis te Maastricht 
tot de Belgische grens te Smeermaas, en van het Voe-
dingskatiaal: minste inschr. was | | . Hummels, te Maas
tricht, voor ƒ41.785. 

2o. iilem 'vau idem. voor bet gedeelte in Limburg, van 
de Hclgische grens nabij I.oozen tot de grens van N'.Mird-
Hnibant: minste inschr. was (1. .1. l imit , te Sl.-Aiina bij 
Nijmegen, v.mr J 60.750. 

kampen, 15 Nov.: bet maken en verlengen van hoofd
wegen, leveren van grint eu puin, zoomede bet lossen en 
verwerken daarvan, iu *J perc; aannemers werden: 

pere. 1, 3 en 5. J. Wijnbolt, te Kaunieu, resp. voor 
ƒ llilli), /-946 en /'639; 

perc, 2 en 4. l i . Sul. idem. resp.tvimr /*1805 en ƒ1316; 
.. 7. 8 eu 0. W. v. (1. Helt. te lualliorst. resp. vuur 

ƒ0113, ƒ 180 »-n 7*130; 
perc 0. II. Scholte. te Zwolle, voor ƒ 859. 
2o. het leveren van rijshout, palen en tuinlatten. in 5 

perc; gegund: pere. I. 2. 3 en 4 aau K. Schut te Kam
pen, resp, v.mr /'900, / 6:J4, ƒ450 eu ƒ108 ; perc. 5 aan 
II. Sul. VOOT ƒ314. 

l l k m a a r , 16 Nov.: de levering van lo. 05.300 Atbsehe 
keien; minste inschr. waren Kroon en Co.. te Amsterdam, 
v.mr / '63U7 5 . 

2o. 60,000 blauwe IJselklinkers; minste inschr. waren 
Schaft' en Rekker, te S,b»mnhoven, v.mr / 8.fi0. 

3o. 00,01 HI vlakke straatkliukerwaabnoppeii; minste in-
scbrijvei-s tlezelfden. v.mr ƒ18.50. 

4o. 184.000 getrokken idem; minste inschr. was Van 
der llouven van Oordt, te Apeldoorn, voor ƒ18.24 5 ; alles 
per 1000 stuks. 

biiiNtrrdiMii. 10 Nov.: minste iuschrr. VOOT de aanbe
steding in het kolon. etablissement te Amsterdam waren : 

divers vlaggedoek: P. ('los en Leem bruggen, te Leiden, 
ƒ 3034,25; 

diveis kiler: Gebr. Stórma te'Amstenlam, ƒ7382.50; 
idem lood: L. .1. Enthoveu enl'o.. Ie's-Hage. ƒ 7833.95; 
idem koper: dezelfden, ƒ24,856.31. 
Haageveen, 17 Nov.: bet bouwen eener school en on-

der wijzers woning aldaar; ingek. 10 bilj.. als: 
('. KcTiliait, te Alineliw, ƒ 22.660 
A. Neihuis, • llimgeveeu. » 18.976 
D. T. Gaastra. i Nijmegen, • 18.074 
A. J. Woltersotil. » Koeverden. » 18,045 
E. W. Wietzetna. • Groningen, » 18,940 
J. Dijkstra. • Mep[iel, • 18.8K8 
J. Otten. i idem • 18,8,4 
J. Wallinga, •• Helpman, » 18,604 
J. H, Jaiisma, » Halltuu, i 18,250 
K. J. Kalt, » Ureterp, i 16,430 

Bellen, 17 Nov.: bet bouwen van 2 scholen eu eene 
onderwijzei-svvduing, in 3 perc; 

pere. 1, school U- Hijken; ingekomen 12 bilj., als: 
G. v. d. (Jrani|M-l, te Assen, ƒ 7388 
Kckhart, I Almelon, i 7149 
I l i l brants, . Kietap, l 7089 
D. B. Wieriug. • idem » G8VI8 
W. Hijzeit, i Assen, • 6864 
I. van Bouten, » Nietap, i 6647 
II. Wessels, i Assen, I 6540 
R. Bruintjes, » Mep|ml, l 6425 
A. Smcciigc, » Tinuarloo, » 62"0 
J. Einmink Az., • Mepjml, i 6270 
Harco WinU'ii . i Assen, -> 6035 
IL de Vries, » idem » 5973 
gegund, 

•are. 2, lOhool te Wijster; ing»-k. 8 bilj., als: 
te Westerboik, ƒ 8Ü40 II. Nijbiusiiigli 

IL Timmer. 
G. v. d. Orampel, 
J. Lamberts, 
11. Wessels 
-1. Eiinuiiik A/... 
II. de Vries, 
Harco Wint. 

idem 
Assen, 

> idem 
i idem 
i Meppel, 
i Assen, 
i idem 

HW5 
77(10 
7327 
<;:T7 
0527 
ii:;su 
t',-.i;> :o Winter*. 

perc. 3, oniienvijzenwoning te Wijster; ingekomen 9 
liilj.. als: 
II. Wesseli. te Alien, ƒ 3970 
J. LamlierU, l idem i 3000 
o . v. d. Orampsl, » Idem i 3890 
II. Timmer, » Westerbork, • 3832 
K. Tii-iuc». i Reilen. i 3784 
l l . Liiusiiigll, I Westerbork, i 3080 
.1. Euuiiink Az„ » Meppel, » 3265 
II. de Vries, l Assen. 3230 
Harco Winters. i idem * 3100 

massa van pSTC 2 en 3; ingek. 8 bilj,, als: 
G. v. tl. Grumpel. te Assen, ƒ 11.450 
Eckhart, l Mm. 1.... i 11,397 

I. van Houten, te Nietap, ƒ 11,200 
Rilbrants, idem - 10.040 
Ü Hruiuljcs, >. Meppel. É 9,842 
J. Einmiiik Az., idem • 9,602 
II. de Vries, i Assen, - 9,585 
Harco Winters. i idem • 9,385 
iu mass;i gegund. 

'•-Hage, 17 Nov.: lo. de uitvoering van werken tot 
verbetering van de Hoven-Maas onder de gemeente 
Reesol. tusschen de kilnineterraaicu 88 en 0 0 ; ingekomen 
7 biljetten, als: 
F. va,, Wijlick. te Luik, ƒ' 4600 
W. Strccken, i Tegekm, • 4542 
I. Hillen. Grave. » 4470 
J. van Holten, i Dreuniel, i +142 
G. -ii.ur.o.in. Liane, » 4440 
i.i Laan raus, i Tegelen. « 4415 
O. II. Creemers, i Haasbracht, i 4230 

2o. hel voltooien der verbimging en verzwaring van den 
haudijk laugs den linkeroever der Nieuwe-Merweile, vau 
de grenssth.-i.ling lu—cben de gemeente Wnkeiidaiii met 
Made c a. tot aau den vei bmdiiig-.l.uu tustchen de 
Deenenlaat eu de Aiuia-Jacuininaplaat. met de daarmee 
in verband slaand»- werkeu; iugek. 0 bilj.. als: 
C. Bol (/.. te Snedrecht, ƒ 108,970 
A. v. .1. Mevdeti Az.. - llardinksvelil, .. 105,000 
J. v. d. Plas, ,. idem Wi.r.07 
L. Kalis Hz., » Sliedrecht. - VWO 
A. Volk.-r Lz.. i idem " 05,000 
J. A. van Haaften. . idem 01,000 
<-. de H.mg. Gorinchem, » 04,300 
P. II. de Rekker. • Empel. 02 H3fi 
II. de Leeuw. i (iorinchem. I 84.800 

Bo, het verrichten van eenige werken ter nornuül-
seering van de Waal onder Itiakel eu PoederoBen, tus-
BChen de kil terraaien 01 eu 04; iugek. 0 bib., als: 
W. P. de Vries, te R.iss,,,,,. f 75J76 
C. v. ,1. Plas, .i Hardinksveld. . 73.722 
A. Volk.-r Lz.. i Sliedrecht, i 71.000 
A. L. van WijiiL'.iar.t.in II/., i> iuein i 67,700 
A. G. Huyskes, i Hedel, • 67.700 
.1. A. van Haall • Slie.be. bt. 67,500 

4u. bet maken ou leveren van 150 tong bewegingen voor 
spoorwusebt; Ingek, M bilj.. als: 
hiedr. Krupn. le E-sen, ƒ 24,097.50 
D. A. Schn-tlen eu Co., le Leiden, i 20.250. 
Tei-sside Ironworks mil Tee-side Kiiginewoi ks 

en Co.. Limited, te Middlesbniugb, 10.WK). 
William Richards. idem i 19.800. 
I'10011, Actien-Gesellschaft fur Ilergbail, Kiseu-

iind Stabl-ln.bisiri,-. te Dmt I. | 19.715. 
Mascluiii-nfabrik Heutsehlauif', idem. i 10.460, 
Joseph Armstrong and ('ompanv. te Rot hei ham. n 10.110. 
L. J. Enthoveu en Co.. te 's-llage, i 13,479 

5o. de levering van -talen spuoi-staveu met ijzeren 
eindverbindingen eu van haakhoiiten. iu 2 imrc: perc 1 
ingek. 6 hilj., als: 
Hoenier Hergwerks mul llutten-Verein. te 

H."-iile, ƒ 414.664.80 
Charles! annuel! en Co.. Limited, teSlieflield. •• 302,000. 
Sni.'-t»'- John (Vker i l l . te S,-i-.iing. .. 387.000. 
Imlckow Vaugl.au X Co. Liinit.il, te Mitld-

b-sbro' »m T.-es, i 372.060, 
R. S. Stokvis e„ Zonen, te Rottenlam. - 332.227.17 
Union, Actieu-GesclMiaft fur Hergbau, Eisen-

iiud Stahl-lndiistrie. te Durtiuund, •• 326.554, 
perc. 2 iugek. 7 bilj., als: 

Enoch Horstin and Sou, te Harlaslon. f 13,428 
llasenclevei' utid S.luie. te Huss.-ld.irp, « 12,000 
O. Asbeck. t»' Hagen. ,. 10,705 
R. S. Stokvis en Zonen, te Rotterdam. 10,604 
A. L. I»- Roy. te Molenbeek-St.-.lean, i 10,528 
Gebr. Doppfer. te Maastricht. » 10,420 
G. Delfcrge & Co., te Senefle, » 9,945 

D e i n , 18 Nov.: tie levering aan de artillerie-stapel- eu 
const met ie magazijnen van 70.000 K(i. inessingptaat, dik 
0-0023 M : minste inschr. waren (Vans eu Cn., t<- 's-llage, 
ii ƒ 75 [ier 100 KG. 

Haarlem, 18 Nov,: het uitbreken van eene bestaande 
balklaag en een vloer, en het maken en leveren van eene 
nieuwe balklaag, met kiiiderbinteii. in de ridderzaal van 
bet slot te Muiden: minste inschr. was A. R. Rutgers te 
Vllage, voor J 1078. 

N G E Z O N D E N . 

Botterdam , 18 Nov. If i80. 

Attn de Iledactic van Dc Opmerker, 

Toen wij in uw blad iict eerste gedeelte lazen 
van het verslag der proeven, genomen met verschil
lende soorten van Port land-rem ent door de Afdeeling 
Rotterdam van de Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst, trok bet onze aandacht, dat eenige der 
verkregen resultaten zonderling laag waren uitgevallen. 
Daar wij ons dikwijls met bet ondersoek van ce
ment bezighouden en sommige der tloor de Afdee
ling beproefde merken ook door ons met een ander 
resultaat oiider/oclii. waren, maakten wij gebruik 
van dc welwillende nitnoodiging, door het Bestuur 
der Afdeeling aan alle lm langst cl lenden gericht, en 
woonden de twaeda reeks van proeven bij , waar
van de uitkomsten in uw nommer van I .'1 dezer zijn 
opgenomen. 

Het Bestuur was tevens zoo vriendelijk ons alle 
inlichtingen te geven , eu wanneer wij nu daarvan 
gebruik maken om critick uit te oefenen zal men 
ons niet van onbescheidenheid betichten, daar wij 
overtuigd zijn, dat de Aldeeling niets liever wensebt 
dan tot eene juist,- en billijke wijze van proefnemen 
tc geraken. 

De resultaten van het gepubliceerde onderzoek 
schijnen ons niet voldoende vertrouwbaar. Wij zyn 
daarom zoo vrij , eenige beswaren tegen de gevolgde 
wijze vau proefneming op te werpen. 

l o . Zijn er veel te weinig breekstukken gemaakt 
(twee voor elke proef). Wij maken er 10, teneinde 
een juister gemiddelde te krijgen. 

2o. Zi jn , zooals ons medegedeeld werd, de ver
schillende monsters bij het maken der breekstukken 
niet met eene nauwkeurig afgemeten hoeveelheid wa
ter aangemaakt, hetgeen evenwel volstrekt noodza
kelijk is 

3o. zijn de breekstukken door twee verschillende 
personen (waarvan de een ongeoefend was) gemaakt. 
By het nemen van vergelijkende proeven is het in 
dc eerste plaats van het hoogste gewicht, dat alle 
breekstukken op volkomen gelijke wijze gemaakt 
worden. 

Wellicht zouden er over het onderzoek nog meer 
opmerkingen te maken zi jn, doch het voorgaande is 
reeds ruim voldoende om de verkregen getallen niet 
onderling vergelijkbaar te noemen. 

Wij kunnen dus slechts onze instemming betuigen 
met het voornemen van het Bestuur 0111 het onder
zoek tc herhalen, waarbij dan evenwel verbetering 
in de wijze vau proefneming hoogst noodzakelijk zal 
zijn, wil men niet tot wellicht zeei onbillijke'resul
taten komen. 

Hoogachtend 
UE.f, Dn: Dienaren, 

SCHALKWIJK & PXNNINK. 
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 20 November 1880. 

Vervolg der Berichten en Mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 
— De ongelukken door ontsporing nemen toe. Het 

wonlt tijd te vingen, ot'de bepaling vnn de diepte 
der flensen uan iederen locomot icf-superintcndent moet 
worden overgelaten. Zij wisselen af van I Eng, duim 
tot 1%. Het een is te veel of het andere is te 
weinig. Dit beboort te wonlen uitgemaakt. 

— Den elfden en twaalfden Sept. j l . vied te Free
town (Sierra Leone), bij het hospitaal, vijftig voet 
hoven de zee, van 6 uur 's morgens tot 4 uur 
's middags fi,35 Eng, duim regen, en van 4 uur 
's middags tot C uur 's morgens op den ISden 4,05 
dm., dus In, l i ; duim in een etmaal. Dit is zelfs 
veel vooi' Freetown. 

— Het één en zestigste deel der Minutes of 
Proceedings of the Institution of Civil Engineers 
is te Londen verschenen. Omtrent de daarin voor
komende Selected Dopers zegt The Engineer: kOeen 
enkel is van ver reikende belangrijkheid, behalve 
misschien dat van den heer T. A . Rochussen, een 
genaturaliseerd Nederlander, vnu een oude familie, 
en sinds jaren wel bekend als een geestkrachtig 
koopman en makelaar le Londen, en als de invoer
der van verscheidene gewichtige buiten landsrhe me
talen voortbrengselen voor den Britschen handel, in 
zonderheid ijzeren en stalen. 

B I N N K N L A N D. 

Amsterdam. De Tcckenschool voor Kunst-am
bachten, voorloopig gevestigd op de Lijnhaaiisgrarht 
bij de Hollandsche Manége, zal aanstaanden Dinsdag 
geopend worden. 

Deze school is eene stichting van de Amsterdam
sche aldeeliug der »Vereeniging ter bevordering van 
Fabriek- en llundvverksnijverheid in Nederland.' 1 Zij 
heeft de noodzakelijkheid ingezien, dat het teekenon
derwijs aan werklieden op beteren voet moet worden 
ingericht en hunne smaak gevormd eu geschikt ge-
maak! voor de beoefening der kunstnijverheid. Een 
reeds vroeger bestaande school van de schilders- en 
meubolmukersvereeniging wenl nu gereorganiseerd en 
uitgebreid voor behangers, smeden en stukadoors, 
goud- en silvers meden, boekbinders enz. De Com
missie van voorbereiding tot deze Kunstambacht-
leekenschool wenscht die tot eeue modelschool in te 
richten 

Alblasserdam. De firma Van der Made en 
Bouman, kooplieden te Dordrecht, en Schaelïer , 
directeur der gasfabriek te Giesendam, hebben bij 
den Baad eeu adres ingediend, waarin zij hel ver
langen te kennen geven die gemeente gedurende 25 
jaren van steeiikolengaslicht te voorzien, op later 
overeen te komen voorwaarden. Zij zullen aan het 
dijksbestuur vau de Alblasserwaard vergunning vra
gen tot het leggen der gasbuizen. 

Middelburg. De Gemeentsraad heeft tot direc
teur der gasfabriek benoemd den heer Polet, thans 
in die betrekking te Helmond. 

Advertentien. 

WERKTUIGKUNDIG REIZIGER. 
Om Nederland te bereizen voor den verkoop van 

Werktuigen, Machinekamer-behoeften en 
Gereedschappen, wordt een DESKUNDIGE 
gevraagd, die in staat is voldoende bewijzen van ze
delijk gedrag over te leggen en lust en geschiktheid 
heeft om verkoopen tot stand te brengen 

Bekendheid met de Hollandsche en Engelsche ta
len is eene vereischte, terwijl een flink salaris wordt 
toegezegd, 

Aanbiedingen met opgaaf van vroegeren werkkring 
worden ingewacht met li-anco brieven onder Lett. 
S. A . M . aan den Kantoorboekhandel B U K M A N & 
S A R T O R I U S , Rokin 1 7 , Amsterdam. 

M A A T S C H A P P I J 

BEVORDERING DEK BOUWKUNST. 
H E T BESTUUR deelt mede, dat op de PRIJS

V R A G E N , uitgeschreven in 1879 , zijn ingekomen 
de volgende antwoorden: 

1« P R I J S V R A A G . 

Een groot Hotel voor eene zeebadplaats. 
Een antwoord geteekend: Tot Studie. 

2* PRIJSVRAAG. 
Titelblad voor de Bouwkundige Bijdragen. 

Acht antwoorden geteekend: 
lo . Trap tard. 
So. Sulla dies sine linéa. 
'So. Alois Senefelder. 
4o. Ernst. 
5o. fjuand mème. 
do Architecture. 
7o. Glück auf. 
Ho. Au He voir, 
•i* P R I J S V R A A G . 

Eene Veranda achter een gewoon woonhuis. 
Twee antwoorden geteekend: 

l o . Pure. 
2o. Athéne cm. 

Het Bestuur voornoemd, 
Amsterdam, C. M U I J S K E N , Voorzitter, 

15 Nov. 1880. T. S A N D E R S , Secretaris. 

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 30 November 1881), 's namiddags 1 uur, in 
het openbaar teu Gemeentehuize aanbesteden: 

Het afgraven. egaliseren en verharden 
van den Klarendalschen weg, het 
Noordpad en de Verlengde Hoflaan. 

Aanwijzing Dinsdag 23 November a. s. voorin. 
10 uur, bureau Publieke Werken. 

Teekeningen ter inzage; bestekken tegen betaling 
ter Secretarie verkrijgbaar. 

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 VAM DEN 

ROMMEL zullen, behoudens nadere goedkeuring van 
INL Ged. Staten dezer Provincie, op Vrijdag den 
3 December, des nam. ten 2 ure ten raadhuize der 
gemeelde, in het openbaar aanbesteden: 

Het bouwen eener school voor 220 
kinderen en eener onderwijzerswo
ning, met bijlevering van het school-
ameublement. 

De bestekken en teekeningen liggen ter inzage en 
overname, ten niadhuize der gemeente, alwaar, 
zoowel als bij de Heeren M . WIJT KN Z O N E N te 
Rotterdam bestekken ad ƒ 1 per exemplaar ver
krijgbaar zijn. Copién der teekeningen zijn hij 
laatstgenoemden ad f 9 per stel te bekomen. 

Aanwijzing opliet terrein Maandag den 20sten No
vember e. k. des nam. ten 1 ure door den architect 
J . I . V A N W A N I N G , O. Seine 8 G , te Rotterdam, 
alwaar desverlangd nadere inlichtingen te bekomen zijn. 

Aanbesteding. 
B U R G E M E E S T E R KN \ \ E T H O U D E R S van OUDE 

TONGE zullen, behoudens nadere goedkeuring vau 
U i l . Ged. Stalen dezer Provincie, op Vrijdag den 
•\<lm December, des n. in. ten 4 ure ten raadhuize 
der gemeente, iu het openbaar aanbesteden: 

Het gedeeltelijk afbreken der Gemeente
school en het terzelfde plaatse bou
wen eener school voor 384 kinderen, 
met het leveren van het schoolaraeu-
blement. Het afbreken en op dezelfde 
plaats bouwen eener Onderwijzers
woning. 

De bestekken en teekeningen liggen van af Dings
dag 23 November ter inzage en overname, ton raad
huize der gemeente, alwaar, zoowel als bij de Heeren 
M . WIJT E N Z O N E N te Rotterdam bestekken ad 

ƒ 1 per exemplaar verkrijgbaar zijn. ('opien der 
teekeningen /ijn hij laatstgenoemden ad ƒ 3.1H) per 
stel te bekomen. 

Aanwijzing op het terrein Maandag den 29 No
vember e. k. des n. m. ten 3 ure door den architect 
J. I. V A N W A N I N G , 0 . Schie 86 te Rotterdam, al
waar desverlangd nadere inlichtingen te bekomen zijn. 

Burgemeester en Wethouders van 
S. E . A N E M A E T , 

Bur gem eester. 
F. A R E N D S , 
Weth. I. S. 

Aanbesteding. 
B U R G E M E E S T E R I M W E T H O U D E R S van HER-

KINGEN zullen, behoudens nadere goedkeuring van 
11.11. Ged. Staten dezer Provincie, op Zaterdag den 
4™ December, des voormiddags ten 10 ure ten raad
huize te Dirk-land, in het openbaar aanbesteden : 

Het verbouwen en vergrooten der 
Gemeenteschool, het leveren van 
schoolameublement en het herstellen 
der onderwijzerswoning. 

De bestekken en teekeningen liggen ter inzage en 
overname, ten raadhuize der gemeente Hcrkingen , 
alwaar, zoowel als bij de Heeren M . WIJT EN 
Z O N E N te Rotterdam bestekken ad f 1 per exem
plaar verkrijgbaar zijn. Copien der teekeningen zijn 
bij laatstgenoemden ad f 2 te bekomen. 

Aanwijzing op hei terrein Dinsdag den 30" ' " No
vember e. k. des voorm. ten 10 ure door den archi
tect I, 1. V A N W A N I N G O. Schie 80 te Rotterdam, 
alwaar desverlangd nadere inlichtingen te beko
men zijn. 

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 V A N SOM

MELSDIJK zullen, behoudens nadere goedkeuring 
van H H . Gedeputeerde Staten dezer Provincie, pp 
Vrijdag den 4 J f n December, des vm. ten 11.30 
ure ten Raadhuize der gemeente, iu hel openbaar 
aanbesteden: 

Het VERBOUWEN der verlaten Ge 
meenteschool tot bewaarschool, en 
woning voor de onderwijzeres. 

De bestekken en teekeningen liggen ter inzage en 
overname, ten Raadhuize der gemeente, alwaar be
stekken met copien der teekening ad f2 per stel te 
bekomen zijn. 

Aanwijzing op het terrein Dingsdag den S O * 1 

November e. k., des voormiddags ten 8 ure door 
deu architect J . I. V A N W A N I N G , O. Schie 8 0 , 
te Rotterdam , alwaar desverlangd nadere inlichtin
gen te bekomen zijn. 

Burgemeester en Wethouders van Sommelsdijk , 
V A N DUIJVENDIJK , 

Burgemeester. 
C. J O P P E Gz. 

Weth. L. S. 

A . E . B R A A T , 
Bouwmaterialen, Lood- en Zinkwerken, Rotter

dam , Goudsche Singel 08. Generaal-Agent voor 
Nederland en Indié van de zoo gunstig liekeude 

P O R T L A N D-CEME N T , 
uit de fabriek van de Heeren JOSSON & DE L A N G L E . 

Zie De Opmerker van 30 October en 13 No
vember 11. 

KLOOS & V A N L I M B U R G H . 
Kiarnaars van /.uilen- rn TaMbuauVgTMVM 

in R I JNPRUISSEN, 

Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 
Straatkeien, Portland Cement, 

KALK, BRUISSTEKN, VUURVASTE STERNES, ES/.. 
Mieuicehucen .\.zijde 55, l l w l l r r r i u i » . 

Te Koop aangeboden. 
Eene K L E I N E LOCOMOTIEF, 50 p. kracht, 

25 kip-wagons van 2 M \ inhoud, 0,90 M . epoor-
wijdte, en 40 groote wagons 4 a 5 M*. inhoud, 
meest op veeren, alles in zeer goeden slaat, te bevragen 
bij .1. V A N OIJEN Pz. Aannemer te Nijmegen. 

A l<»'4M>i4M»n l>epot 
D E K 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 
V A N 

SAN»4G». TE flIGNIES. ItUNKRIJK. 
Z I L V E R E N M E D A I L L E 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 PARIJS. 
Teekeningen en Prijscourant zijn te bevragen liij 

J . I . S A N D , Wijnhaven 76 llotterdam, alwaar ook 
verkrijgbaar: VenchlUende soorten van goedkoope 
T E G E L S en TROTTOIRSTEENEN (genre 
Sarreguemfhei). 

V l \ R I E T S i ; i l l ) Ï E . \ & 
Wijnstraat Rotterdam. 

ROBEY & COMP'S V E R T I C A L E STOOM
MACHINES mei at fonder S T O O M K E T E L , 
steeds voorradig. 

Wij gaiandeeren de/e, als zijnde de beste in hunne 
soort, legen concurreerende prijzen. 
Geïllustreerde prijscourant wonlt op aanvraag 

toegezonden. 

H O L L E M E T S E L S T E E N E N 
g [ P R O F I E L S T E E M E M 

~ ) T R O Ï T O I R S T E E N E N 
W A A L V O R M E N D R I E L I N O 1 *• ' 
G E V E L S T E E N ) r* S 

worden lot concurreerende prijzen gemaakt aan di 
Steenfabriek van 

.1. i i i c i . i f i : » i v . . DiM-kum 

HOUTRAKPOLDER. 
Aanbesteding 

op Zaterdag '27 November 1880, dos voormiddags 
ten 10 ure, te Halfweg HAARLEM—AMSTERDAM 
in liet logement IHBT OCDI lltlis T K R H A R T " van 
U. A . H O O G L A N D van: 

Het maken van eenen Aanlegsteiger 
voor Stoombooten met het vergroo
ten van den bestaanden Steiger bij 
het Stoomgemaal van den polder; 

Voider: Het maken van Los- en Laad 
steigers aan Zijkanaal C. en Zijka
naal F. in twee perceelen. 

Aanwijzing zal op Woensdag '24 November, des 
voormiddags ten 10 ure, uitgaande van den Ringweg 
liij Halfweg plaats hebben , door den Opzichter W. 
TIJIJNMAN , bij wien nadere inlichtingen alsmede 
legen betaling van 50 cents de liestekken te ver
krijgen zijn. 

Mszalk 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 , CORR1-
D O R 8 , W A R A N D A ' S , enz., alsmede B E K L E E D I N G 
van M U R E N , T E G E L S voor l l l . O E M H A K K E N en 
P A N E E L W E R K enz. 

uitsluitend Agentschap v tm Maw & <"'. 
voor Nederland en deszelfs Koloniën 

o . J . o o n , 

Firma A X T . D E W I L I J , 

Scheepmakerthaven .V". tj'2 en Jufferstraat N". ö(i. 

R O T T E R D A M . 

I 4 | 

ga 

I 
]>!< > / A l i : K . 

P A R K E T V L O E R E N 
en verglaasde g c f i g u r e e r C o Te

gels, voor Muren en Deooratie. 
DE L I N T & C " . , Haringvliet I.Rotterdam. 

H I I O L S I t l H l I . . te A r n h e m . 
I N 6 « . Z i l v e r e n . v l e d a l l l t ' v o o r W a t e r -

p n f t - l i i N t r u i n v i l t e n . 
IH19, I I O O K » . I r o i i i I r r M - l i r i i l i i i j ; \ o o r W a 

t e r p a n * e n H o e k i i i p e t - l i i M t r i i m i ' i i t v n . 

Voorts R A R O - en T H E R M O M E T E R S , alle soorten 
van K I J K E R S , B R 1 E F B A L A N S E N , euz. enz. 

Deze Machines zijn in activiteit te be
zichtigen op de T e n t o o n s t e l l i n g 

te Brusse l . 

D 
\»R.iir.iMiUiri\t.u\ 

1° P f t ï i S (Goadeo Medaille) ie PRIK 
1 r n l J d T e „ i o o n s t e l l l n g P a r i j s I 8 7 8 1 ™ U l > 

Boulct Frcres, Lacro ix &, C", 
Machine-Fabrikanten 

28 rue des Ecluses St.-Martin 
1* % K I J H. 

Volledige inrichtingen van Fabrieken voor alle 
soorten van porceleiu eu aardewerk. Meer dan 
duizend dezer machines zijn zoowel in Frankrijk 
als in het Uiiitenland in werking. 

De gefflustraerde t'sïaloïiis wnnli op Iranco 
U i m c e franc» locüczmiilcii. 

H. & J. SUYVER. 
Fabriek vao Stoomketels en Werktuigen, 

de Hollandache Tuin, 
Groote Bickerstraat 20 en 22. en ..Het Zeepaard", 

einde Groote Bickerstraat, te Amsterdam. 
S T O O M K E T E L S vau alle bekende typen 

en reparation aau bestaande K E T E L S wonlen in 
den kortst mogelijken tijil geleverd en uitgevoerd. 

GAS-ZUIVERING" 
door het gebruik van jjser-oxyde, geleverd duor de 
Gas Purification and Chemical C°. Limited London. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en Oost-lndië 

W. Hoven en Soon, Rotterdam, 
bij wien bijzonderheden en prijsopgaven verkrijg
baar zijn. 

LOUIS GOFFIN & CIE. 
A V E N U E R O G I E R 2 8 . 

L U I K . 
Eigenaars , xploitanten van H A R D S T E E N - en 

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,d. L o n d o n . 

EXPLOITATIE DER GROEVEN 
V A N 

VAL DE TRAVERS, 
geeft berigt dat door haar tot eenige A O E N T E N vuur den 

verkoop van ASPHALT in 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 sangenomen op gelijke voorwaarden als aan de Fabriek, Heilweg N " . 3 , te Amstenlam. 

De Directeur W. P. WALSH. 

C A L Q U E E R L I N N E N . 
B e bemte- k w a l i t e i t , aan eene zijde mat, expresselijk met mijne Firma gewaarmerkt, verkrijgbaar 

in rollen van 24 yards (SS Meter) ter breedte van: 

0.77 M . 0.96 M . 1.10 M . 
P u i k e kwaliteit dubbel olyphants Whatman laatste faluiekaat. 
Alle soorten PAPIER SANS FIN en CALQUEERPAPIER , benevens dc fijnste PASSERDOO-

ZEN enz. uit de meest gerenommeerde Fabrieken. 

Verkrijgbaar in de Magazijnen van Teekenbehoeften voor Bouwkundigen 
van T h . J . D O B B E te Utrecht. 

Opruiming van restanten Papier sans fin roor veel verminderde prijs. 
Monsters worden iranco toegezonden. 

Gedrukt l»j G . W . van der Wiel & O . te Arnhem. 

Vijftiende Jaargang. N \ 48. Zaterdag 27 November 1880. 

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

V O O R 

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 . 
Het Weekblad verschijnt des Zaterdags. 

Het abonnement bedrangt voor bet binnenland / L M per I maanden of 
wel bij vooruitbetaling zes gulden per jaar. 
uitbesteding lfi cent. 

Afzonderlijke nommer» bij voor-

Alle stukken en advertentien te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentien uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 
Advertentien van 1—B regels ƒ1 .—, daarboven 20 cent voor eiken regel 

plaatsruimte cn 10 cent voor een bewijsnoiumer. Advertentien voor het bui
tenland 2 5 cent per regel. 

E E N T O O N B E E L D . 
LEOPOLD BRESSON. Uées modemet. 

Cotmologie-Sociologie. Paris. C. Rein-
wald, 1880 (364 p.; fr. fi.OO). 

Vóór eenige maanden bevatte dit weekblad een 
ojislel over de rol van den ingenieur in de nieuwere 
maatschappij. Hoe weinig onze ingenieurs voor die 
rol geschikt schijnen, bleek dezer dagen bij de be
raadslagingen in de Tweede Kamer over hot wetboek 
van Strafrecht. De heer Van Kerkwijk verklaarde 
zeer naïef, dat Inj zich nooit met strafrecht had 
ingelaten, maar zieh niet had kunnen weerhouden te 
luisteren naar de boeiende taal vnn den minister 
Modderman, en deelde toen nog eenige loftuitingen uit 
aau de mede-arbeiders in de domme, barbaarsche 
restauratie van den Code I'énal. De heer Modderman 
is op liet gebied van het strafrecht oneindig gevaar
lijker dan de heeren Cuypers en He Stoers op dat 
der bouwkunst. Niemand schijnt dat in te zien, 
zelfs Flanor niet , die ons zalig verklaart, ver
moedelijk , omdat hij verblind is door jarenlange 
verstomping als rechtsgeleerde specialiteit. Hoe zoudt 
gij oordeelen, lezer, over een geneesheer, die een 
krankzinnige vooraf veroordeelde tot twintigjarige of 
levenslange opsluiting te Meerenberg? Gij zoudt. 
vermoedelijk dien man voor even gek verklaren als 
zijn patient. Welnu, aan zulk een kortzichtigheid 
lijden onze wetgevers. Ieder misdadiger is een ze-
delijk-zieke. Het programma van De Opmerker 
verbiedt echter hierbij lang stil te staan. Ik 

verwijs daarom den heer Van Kerkwijk en duizen
den even verblinden in uns vaderland naar de Etudes 
sur la criminalité van Minzloff in de twee jongste 
ulleveringen (Sept. en Nov.) van Lit tré 's tijdschrift; 
La philosophic positive. Maar een beschaafd in
genieur behoort ook nog begrip te hebben van andere 
onderwerpen buiten zijn vak dan strafrecht. Hij kan 
de behoefte daaraan voldoen door kennisneming van 
het boek, welks titel boven dit opstel is afgeschreven. 

De heer Bresson kwam vóór veertig jaren van de 
Eeole polytechnique, en diende achtereenvolgens in 
Frankrijk en in Algerié bij de Openbare Werken , 
bij Oorlog, bij Marine, daarna in Rusland en ein
delijk in Oostenrijk, waar hij zeventien jaren lang 
bestuui-der van een s|xiorweginantschappij was. Te
midden van die werkzaamheden, vreemd aan wijs-
gecrige bespiegelingen, waren de hepeinzingen der 
vraagstukken en verborgenheden van den inner-
lijken aard der dingen hem een ontspanning, Onlangs 
besloot hij de vrucht daarvan in een geschrift neer 
te leggen. Ilij is noch materialist noch atheist, maar 
positivist. Hij is evenzeer tegen volstrekte ontken
ning van de stelsels dier wijsgeerige sekten als tegen 
de tegenovergestelde beweringen van het spiritualisme 
en het theologisme. 

Iu zijn buck neemt de zuivere wetenschap bijna 
de geheele ruimte iu. Met vooiilracht zwijgt hij 
over ohet leven na den dood." Hij beperkt den blik 
tot het heelal. Bresson is even groot geleerde als 
wijsgeer, zeer oprecht, zeer welwillend, zeer billijk, 
overlegd-stnut, matig in geestdrift. Zijn boek is 
even rijk aan feiten als aan denkbeelden. Hij acht 
het geloof afgeleefd, en verwacht alles van de we
tenschap: deze kan evenmin teruggaan als op dc 
plaats blijven staan. Zijn leus is: >eerst leven* daarna 
philosol'eeren", en deze heeft hij in praetijk gebracht. 
Voor hem is de wijsbegeerte dc verbetering van 
den toestand der menschheid, zoowel van den stof-
felijken als den zedelijkeu. Met meesterhand maakt 
hij de balans der wetenschap iu dit oogenblik op in 
zijn Cosmologie. Hij is steeds helder en tevens 
warm. «Er is zelfs zedelijkheid in de meetkunde", 
zeide Leibnitz (Journal des Débats, 21 Nov. j l . ) . 
Steeds staat het antagonisme tusschen godgeleerd 
geloof en wetenschap hem voor den geest. Weten
schappelijk windt het sociale vraagstuk door hem 
behandeld. Hij wil evolutie, geen revolutie, en toont 
meesterlijk ann, op het voetspoor vnn Corate en Spen
cer, boe dc vernielende oorlogszuchtige type der 
maatschappij wijkt voor den voortbrengenden, indus
trieelen type, die meer welvaart, recht cn vast
heid geeft. 

Het boek geeft den indruk van een schoon talent 
en van een krachtig denkvermogen. 

Dc schrijver behoort niet tot de Jesuitenfresscr 
en crocheteurs; hij spreekt met eerbied en bewonde
ring over het christendom en het katholicisme; hij is 
voorstander van de republiek en het algemeen stem
recht, tegenstander, van de politieke vrijmaking dei-
vrouw , maar hij w i l , met Molière, dat zij des 
claries de tout hebbe. L'homme doit nourrir la 
femme. Hij heeft met l'omte tot beginsel: vivrc 
pour autrui; vivre au grand jour. L* amour pour 
principe, Vordre pour base, et le progrès pour 
but. Agir par affection et penter pour agir. 
Savoir pour prévoir, afin de pourvoir. Nuln'a 
droit qu'd faire son devoir. Dévouement des forts 
aux faibles; veneration des faibles pour les forts. 

Op bl. 309 en vv. spreekt hij over het proletariaat. 
Ieder ingenieur, ieder werkgever, ieder wetgever, ieder 
menschen vriend leze het boek van den edelen denker. 

G., 23 Nov. , '80. It. v. E . 

P R I J S V R A A G , U I T G E S C H R E V E N DOOR H E T BE
STUUR DER M A A T S C H A P P I J V O O R D E N 

W E R K E N D E N S T A N D T E 
A M S T E R D A M . ' L j " " " " r " ' 

Het Bestuur der Maatschappij voor den Werkenden 
Stuud noodigt alle Nederlandsche Bouwkundigen uit 
tot de beantwoording der volgende prijsvraag: 

H E T L E V E R E N V A N P L A N S VOOR B E N G E H O U W D E R 
M A A T S C H A P P I J VOOR H E N W E R K E N D E N S T A N N E N H A R E 
A K DE EI. INGEN T E A M S T E R D A M . 

l ie t programma met situatieplan is op aanvrage 
verkrijgbaar aan het Bureau der Maatschappij , O. Z. 
Voorburgwal, 3. 

Men verlangt de volgende teekeningen : 
1o. Plattegronden der verdiepingen, schaal I aSOO, 
So. de gevel teeken ingen, schaal 1 a '200, 
So. doorsnellen, waaruit de binnen-architectuur 

der verschillende ruimten duidelijk zichtbaar is, 
schaal 1 k 2 0 0 , 

•4o. teekening van de verwarming en ventilatie, 
schaal 1 i i '200. 

Detailteekeningen op een schaal 1 a '20 van de 
gevels, societeitslokalen , kleine en groote gehoor/aal. 

Om eene zooveel mogelijk gelijkmatige beoordee
ling der ontwerpen te verzekeren, zijn de ontwerpers 
verplicht zich ten strengste aan de bepalingen van 
het programma te houden. 

De ontwerpen met dc daarbij behoorende schrif
telijke toelichting moeten vóór 1o. Februari 18X1 , 
aan het adres der Maatschappij behoorlijk verpakt, 
franco worden ingeleverd onder een motto met be
geleidend verzegeld naambriefje, van hetzelfde motto 
voorzien, alsmede van een adres, om de stukken te 
kunnen terugzenden en met de ontwerpen te kunnen 
corresjiondeercn zonder opening van het naambriefje. 

De beoordeeling der ingekomen ontwerpen zal 
geschieden door eene commissie, bestaande uit de 
vijf volgende heeren: 

Eng. Ongel, hoogleeraar te Delft, 
H . P . Vogel, architect o 's-Gravenhage, 
P . J. H. Cuypers, » » Arasterdam, 
I. Gosschalk, » » idem. 
C. Muijsken, » » idem. 

die zich met het programma hebben vereenigd en 
door het aanvaarden dezer opdracht van mededinging 
zijn uitgesloten. 

Aan de jury wordt het recht gegeven vijf prijzen, 
elk van driehonderd gulden toe te kennen. 

Het eerstbekroon.de ontwerp ontvangt eene extra 
premie van ƒ 300. Het ligt iu de bedoeling om aan 
den eerstbekroonden ontwerpei'den bouw op te dragen, 
en het Bestuur zal daartoe met hem in onderhan
deling treden. Mocht deze onderhandeling dc opdracht 
ten gevolge hebben, dan vervalt de extra-premie. 

De bekroonde ontwerpen worden bet eigendom der 
Commissie, indien de bekroonden den uitgeloofden 
prijs hebben in ontvangst genomen. De bouwkosten 
met inbegrip van verwarming en ventilatie mogen 
de som van f 100,000 niet te boven gaan. 

Men verlangt geene gedetailleerde begrooting, maar 
eene berekening van kosten naar den inhoud, ge
meten van de straat tot aan den bovenkant der 
kroonlijst van het gebouw, met vermelding welken 
eenheidsprijs per M 3 men heeft aangenomen, met 
eene gedetailleerde beschrijving van het ontwerp. 

Na de uitspraak der Commissie van beoordeeliug 
worden de ingekomen plans te Amsterdam tentoon
gesteld. 

Na afloop dezer tentoonstelling worden de niet 
bekroonde ontwerpen franco aan het corresponden
tie-adres teruggezonden. 

Ieder deelnemer knn op franco aanvrage een af
druk van het rappr t der Jury ontvangen bij het 
Bestuur der Maatschappij. 

Het programma, dat krachtens de in dit blad 
voorkomende advertentie met eene situatie-teekening 
aan het Bureau der Maatschappij te bekomen i s , 
luidt als volgt: 

Het gebouw wordt ontworpen op het terrein, op 
het situatieplan aangegeven en moet bevatten: 

o. Een met tochtdeuren afgesloten ruimen toegang. 
b. Eene vestibule met hoofdtrap nnar de verdieping. 
c. Een societeitslokaal gelijkstraats, bevattende: 

1. Conversatiekamer. 
2. Biljartkamer voor twee biljarts. 
3. Leeskamer. 
4. Jassenkamer. 
5. Bullet. 
0. In de nabijheid privaten en urinoirs. 

Deze lokalen ter gezamenlijke oppervlakte van 
± 120 M 1 , aan de zijde van den Kloveniersburgwal 
0.45 M . boven de straat. 

Onder deze lokalen de noodige ruimte voor wijn-, 
bier- cn provisiekelder. 

d. Kantoor ± 20 M ' . 
e. Afdeeling «Industrieschool" met ingang ann den 

Groencburgwal, bevattende: 
1. Ken ruimen ingang met bodekamer en ga

derobes, trap naar de verdieping, urinoirs 
en privaten. 

2. Zoal voor bouwkundig teekenen, ± 90 M 1 . 

3. Zaal voor machineteekenen, + 90 M 1 . 
4. Zaal voor hand- en ornement-teek enen , 

J ± 6 0 M». 
5. Zaal voor hand- en ornement-teekenen 

(pleister), + 60 II*. 
l i . Kamer voor den directeur ± 1 2 M a . 
7. Boctseerkamer ± 30 M a (deze kan op 

de verdieping gebracht worden.) 
A l deze schoollokalen goed verlicht. 
f. Afdeeling o Straatreiniging" aan den Groene-

burgwal: 
1. Kantoor ± 20 M a . 
2. Onder het kantoor cn venier aan die zijde 

eene ruime bergplaats van minstens 100 
II*. (deze ruimte behoeft niet waterdicht 
te zijn). 

g. Op de verdiepingen: 
Eene groote gehoorzaal met gaanderijen voor 

000 a 700 menschen met ruime toegan
gen , trappen en vestiaires. 

Men verlangt de zitplaatsen en het spreekgestoelte 
aangewezen. 

h. Eene kleine gehoor/aal voor ongeveer 90 a 
100 toehoorden. 

Aan de decoratieve behandeling dezer saai wordt 
bijzonder gewicht gehecht. 

i. Bestuurskamer ± 30 M a . 
k. Op de tweede verdieping aan de zijde van 

den Kloveniersburgwal eene conciërgewoning, bevat
tende 2 kamers met ruime keuken ten dienste der 
sociëteit en in verbinding met het buffet door mid
del van een montoir. 

I. Aan de zijde van den (iroeneburgwal eene con
ciërgewoning met 2 kamers en een keukentje. 

m. Afdeeling pDngteekenschool voor meisjes" ter 
gezamenlijke oppervlakte van ± 200 ii 300 M a 

met privaat en vestiaires. 
Deze ruimten kunnen zoo noodig op de tweede of 

derde verdieping worden gebracht. 
Het geheele. gebouw moet mot heete tucht worden 

verwarmd en behoorlijk geventileerd, hetgeen in de 
teekeningen duidelijk moet worden aangegeven. 

Het is een verblijdend verschijnsel dat de prijs
vraag op deugdelijke wijze uitgeschreven is. Daar 
er vijf prijzen kunnen worden toegekend, zal het niet 
aan lust tot mededinging ontbreken. 

A L G E M E E N E V O O R W A A R D E N , tc verbinden 
aan het verleenen van een Provinciale subsidie voor 
den aanleg en voor het exploiteeren van Spoorwe
gen , bedoeld bij art. 2 der wet van 9 Augustus 
1878 (Staatsblad no. 124) , en waarop van toepas
sing is de wet van 23 Apri l 1880 (Staatsblad no. 
G7) en het Koninklijk besluit van 31 Juli daaraan
volgende (Staatsblad no. 121). 

De Provinciale Staten van Gelderland hebben in 
de zitting van 17 November 1.1. de volgende alge
meene voorwaaiden vastgesteld: 

Ar t . 1. Personen die, als openbaar middel van 
vervoer, den aanleg en het exploiteeren van een 
spoorweg, bedoeld bij art. 2 der wet van 0 Augus
tus 1878 (Staatsblad no. 124) willen ondernemen 
met behulp van subsidie uit de Provinciale fondsen, 
moeten ter goeder naam en faam bekend staan en 
daarvoor bij Gedeputeerde Staten overleggen alle 
zoodanige stukken, als deze zullen vermeenen noodig 
te hebben om ztch daarvan te kunnen verzekeren. 

Art . 2. Die |iersonen zijn verplicht: 
a. alvorens tot den aanleg van den weg over te 

gaan eene naamlooze vennootschap op tc jrichten, 
tan wie dc onderneming ter uitvoering wordt opge
dragen; dc duur dezer vennootschap moet minstens 
op 30 jaar worden bepaald; 

b. Gedeputeerde Staten aan te toonen dat het 
kapitaal voor aanleg en exploitatie tot minstens 
90 pet. aanwezig is en belanghebbende gemeente
besturen op een of andere wijze voldoende blijken 
geven van hunne belangstelling in het totstnnd-
brengen der onderneming; 

c. aan Gedeputeerde Staten over te leggen eene 
begrooting van kosten en al de ventere stukken en 
teekeningen enz., die Gedeputeerde Staten noodig 
achten voor een grondig technisch onderzoek; alleen 
werkelijke kosten mogen op de begrooting voor
komen, zoogenaamde bankierskosten komen niet in 
aanmerking. 

Ar t . 3. Bijaldien de onderneming geacht kan wor
den van Provinciaal belang te zijn en er termen bestaan 
om haar van de zijde der Provincie te ondersteu
nen, bedraagt de Provinciale subsidie, bijwijze van 
renteloos voorschot voor den duur der vennootschap 
te verstrekken, hoogstens 10 |>ct. vnn de werkelijke 
kosten van aanleg van den weg , voor zooveel het 
grondgebied der Provincie betreft, en van het daar
voor ter behoorlijke exploitatie benoodigd rollend 
materieel. De raming van beide kosten woidt nan 
de beoordeeliug van de Gedeputeerde Staten onder
worpen. Het renteloos voorschot wonlt opvorderbaar, 
wanneer de exploitatie van den weg, zonder gegron

de redenen ter beoonleeling van Gedeputeerde Staten, 
wordt gestaakt. 

Ar t . 4. De toezegging van subsidie wordt geacht 
vervallen te zijn, wanneer niet binnen den tijd van 
een jaar, na het genomen besluit door de Provinciale 
Staten, dc naamlooze venootschap, bedoeld in art. 
2 sub a, is opgericht en de statuten van deze niet 
door den Koning zijn bekrachtigd. 

Art . 5. De subsidie wordt in drie gelijke ter
mijnen betaald: de eerste, groot een derde, als het 
gebleken is dat de aanleg van den weg voor de helft 
is voltooid ; 

de tweede, groot een denle, wanneer de weg voor 
geregelde exploitatie gereed is ; 

de laatste, als de weg gedurende drie maanden 
in exploitatie is geweest eu nadat Gedeputecnlc Staten, 
tengevolge van een in te stellen onderzoek, de ver
zekering hebben verkregen. dat de aanleg van den 
weg blijkt voldoende te zijn en het rollend materieel 
toereikende is cn aan dc eischen van eene behoorlijke 
exploitatie voldoet. 

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 R O T T E R D A M . 
Vergadering van 19 November 1880. 

Afgevaardigden ter buitengewone Algemeene Ver-
gatlering van de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst, gehouden tc 's-Gravenhage den 30n 
September j .1 . , brengen hun rapport uit, waaruit de 
Heer H . J . Dnpont aanleiding neemt nog het een 
en ander omtrent het toen bezichtigde kasteel Oud-
Wassenaer mede tc deelen, waarbij hij vooral het 
oog gevestigd heeft op de zeer schoone en kost
bare uitvoering van het geheet. 

In dc plaats van den heer J . J . Vielvoije, die zijne 
verkiezing tot bestuurslid niet heeft aangenomen, 
wordt nu als zoodanig gekozen de heer W . C. Coe-
pijn , die de benoeming aanneemt. 

Ter vergadering is tentoongesteld de door den 
heer J . Verheul Dz. opgemeten en in teekening ge
brachte , nu afgebroken, voorgevel van een woonhuis 
aan de Wijnhaven alhier. De Voorzitter brengt 
den dank der Afdeeling aan dien heer, voor het 
door hem verrichte cn keurig uitgevoerde werk en 
voegt daaraan het verzoek toe, dat hij nog met de 
afteekening van eenige details zijn werk zal willen 
aanvullen, aan welk verzoek de heer Verheul zal 
voldoen. 

Door de firma Koopmans & Co. alhier is tentoon
gesteld een bij haar verkrijgbare daglicht-reflector, 
waarvan het gebruik en de toepassing onder ver
schillende omstandigheden wordt toegelicht, daarbij 
vermeldende de gunstige uitkomsten , reeds met deze 
toestellen verkregen. Bovendien zijn door dezelfde 
firma ter bezichtiging gesteld eenige in de bouw
kunst toe tc passen artikelen van metaal, van Fran-
schen en Amerikaanschen ooi-sprong , die veel belang
stelling opwekken. Speciaal munten daaronder uit 
verschillende proeven van uit metaal gezaagde orne
menten , voor deurpaneelen en dergelijken. 

De heer W . C. Coepijn stelde ter bezichtiging een 
dertigtal platen in kleurendruk van het werk: " L a 
brique et Ia terre cotte, par Pierre Chabat." 

Uit de gelezen notulen der vergadering van 17 Sep
tember j.1. (zie Opmerker van 25 September d. a. v.) 
neemt de heer 11. J . Dii|H>nt aanleiding tot het doen van 
eenige mededeelingen omtrent een door den heer 11. 
Cuylils alhier vervaardigd badtoestel. Het fornuis 
en dc waterketel zijn ingericht als de toen verklaarde, 
doch tstaan met de badkuip op gelijke hoogte. De 
ketel wordt gevuld door een, aan zijn benedeneinde 
verbonden, watcrlcidingspijp, die na dc vulling 
door eeu kraan wordt gesloten. Is het water genoeg 
verwarmd, dan wordt de aan het boveneinde van 
den ketel gevestigde afvoerpijp geopend en tevens 
weder de aanvoerpijp, waardoor het verwarmde wa
ter geheel in de badkuip wonlt overgestuwd en de 
ketel tegelijkertijd gevuld blijft. Deze inrichting vol
doet zeer goed. 

Ten slotte komt aan de orde een in dc bus ge
vonden vraag, of het niet wenschelijk zou z i jn , dat 
de Afdeeling zich meer interesseerde bij de thnns 
alhier aanhangige schouwburg-quoestie, met het oog 
op het uitschrijven eener prijsvraag voor de restau
ratie van den bestaanden of voor een nieuwen schouw
burg. 

Enkele leden dringen erop aan, dat de Afdeeling 
zich in deze zaak zal mengen en trachten, dat 
door de zich gevormd hebbende Commissie een 
prijsvraag worde uitgeschreven. Andere leden komen 
hiertegen op; zij betoogen dat, al moge het onder
werp niét vreemd zrjn aan de verrichtingen der Af
deeling, het niet aangaat hier eenige pressie, in 
welke richting ook, uit te oefenen. Wanneer een 
nieuwe schouwburg door het Gemeentebestuur of 
andere openbare autoriteit zou gesticht worden, dan 
was de zaak te beschouwen als vnn algemeen belang. 
Thans is het een zuiver particulier en raden zij ont
houding aan. Het voorstel om de vraag verder in 
behandeling te nemen wordt met groote meerderheid 
verworpen. 
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Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

— De snelheid van het vervoer ter zee wedijvert 
meer en meer met die van het vervoer te land. De 
afstand van New-York tot Sun-Franciscn is ongeveer 
een vierde minder dan die tusschen Cork eu New-
York. De treinen van den Pacific Railway ver-
eischen een week, het oponthoud aan de stations er
onder begrepen, om het Amerikaansche vasteland te 
doorloopen. Stoomers als de Rritanie en de Uvrmanic 
snijden den Atlanlischen Oceaan in bijna gelijken tijd. 
De gemiddelde snelheden van het schip en den trein 
zijn bijna gelijk , maar dit is toe te schrijven aan 
de omstandigheid, dat de stoorner nooit zijn vaart 
stuit, terwijl de trein bij tallooze stations blijft 
staan. Het is niet aannemelijk dat de genoemde 
schepen de snelste zijn, die men bouwen kan. De 
City of Rome za l , gelijk men aankondigt, dc reis 
over den Atlantischen Oceaan in minder tijd vol
brengen dan ooit gedaan werd, maar zelfs haar 
arbeid zal worden overtroffen. Volgens geruchten 
stelt dc heer Alfred Ho l t , uit Liverpool, voor, hij 
zijn vloot eenige stoomers te voegen, die iu minder dan 
een week van die haven naar New- York zulten gaan. 
De nieuwe stoomers zullen geen koopmansgoederen 
laden, behalve misschien een paar honderd tornt zeer 
kostbare waren. Het zullen booten voor passagiei-s 
zi jn, die aan boord gemakken zullen vinden zooals 
geen bestaande booten aanbieden, Zij zullen een 
gemiddelde snelheid hebben van ongeveer twintig 
Engelsche mijlen in het uur bij alle weersgesteldheid, 
Of 480 in het etmaal. Deze verbetering zal niet 
beperkt zijn tot den Auierikaaiihchcn handel. De heeren 
John Elder en Co. bouwen voor de Orient Line een 
paar nieuwe stoomers van ongeveer 5500 'ons en 
700U paardenkracht. Hun gemiddelde spoed zul 
zijn zestien knoojien of meer dan achttien mijlen in 
het uur, en zij zullen den overtocht naar Australië, 
via het Suez-kanaal, verrichten in twee en dertig 
dagen. Dit zal een merkwaardige vordering wezen. 
Een reis naar Indie zal dau niet langer duren dau 
menig uitstapje op deu Itiju. 

De oude tyjM! der Amerikaansche stoomers ver
brandde 000 tons kolen op reis en had een gemid
delde snelheid van iets meer dan 10 knoopen; om den 
spoed op te voeren tot 15 knoopen, zouden q u e e r 
dan 2000 tons kolen hebben moeten stuwen , waar
voor vijftien jaren geleden geen Atlantisch stoomschip 
ruimte zou hebben gevonden. Tegenwoordig zal men 
met 7500 paardekracht ongeveer 1100 tons ver
stoken , en kan tweemalen deze hoeveelheid laden en 
nog ruimte overhouden voor eeu paar duizend tons 
betalende vracht. Deze verbetering is te danken aan 
de omstandigheid, dat men nu stoomtuigen voor dc 
zeevaart kan vervaardigen, die minder dan twee Eng. 
pond kool per paardekracht en per uur verbranden. 

— In de Lujtemburgsche Kamer is rapport uit
gebracht over het weLsoutwerp tot oprichting van 
een gedenkteeken ter nagedachtenis van wijlen Z . 
M . Koning Willem I. De Commissie stelde een rui
terstandbeeld voor van florentijnsch brons, ter hoogte 
van 3 meter 45 centimeter. De Commissie verklaarde 
zich ten gunste van een prijsvraag tusschen vijf 
beeldhouwers van naam uit naburige landen, en 
schatte de vermoedelijke kosten op 80,000 a 90,000 
francs. Voor de plaatsing van het beeld wordt aan 
de place (iuillaumc de voorkeur gegeven. 

— Het water der diepste putten (3000 voet) van 
de Comstock-mijnen heeft een warmtegraad van niet 
minder dan 157" Fahr. 

— Op het tweede Internationale Geologische Con
gres, dat het volgende jaar te Itologna zal worden 
gehouden, zal een prijs van vijf duizend francs worden 
toegekend aan de beste internationale schaal van kleuren 
en conventioneele teekens voor graphische voorstelling 
van formaties op geologische kaarten. 

B I N N E N L A N D . 

' s - G r a v e n h a g e Door den Gouverneur-Oeneraal 
van Nederlandsch Oost-Indie is, te rekenen van 1 
November 1880 , eervol ontslagen uit den dienst der 
Bataviasche havenwerken, dc 3e werktuigkundige bij 
dien tak van dienst !;. Donaldson. 

— Hoor Z. M . is, met ingang van I Januari 
1 8 8 1 , pensioen verleend ten laste van den Staat aan 
de navolgende eervol ontslagen opzichters 1e klasse 
bij 's Kijks Waterstaat: J. O. RilunenspoeL, te Maas
tricht, ƒ 9 8 5 ; J. P. Foekeus, te Groningen, ƒ 9 8 5 ; 
J . van Bruchem, te Weert, /*1)85 ; Heyne Jaarsma, 
zich noemende en schrijvende lleijne Jane Jaarsma, 
te Sneek, / "985; F. Stoet, zich schrijvende F . 
Stoelt, te Leeuwarden f 908 's jaars. 

Amsterdam. Het adres, door de Kamer van 
Koophandel aan den Minister van Waterstaat gericht, 
betreffende de waterverbinding van Amsterdam met 
Kotteidam eu met de lloven-Waal, is van den vol
genden inhoud : 

>Bij hunne missive dd. 1 November II. B , no. 4325 
( l e afd.) G . S. no. 1 8 , werd door heeren Gedepu* 
leeixle Staten van Zuid Holland aan de Staten hun
ner provincie mededeeling gedaan van het schrijven 
van U .E . aan dat College, dd. 30 Oetober 188(1, 
lett. B , afdeeling Waterstaat A , omtrent de verbe
tering van den waterweg tusschen het IJ (Noordzee-
kanaal) en de Zuid hul land sche rivieren en strooiiien. 

"Wi j mogen niet ontveinzen, dat de kennisneming 
van bovengenoemd schrijven en van de conclusie, die 
L E . daaraan verbindt, ons met ernstige bezorgd
heid ten opzichte van het totstandkomen van dien 
gewiebtigen waterweg vervult. 

i> Zonder te dezer plaatse in eene waardeeriug te 
treden van dc punten van verschil, die blijkens de, 
bij missive van 18 Oetober, door Gedeputeerde Sta
ten van Zuid-Holland overgelegde, corres|Kji identic, 
tusschen het College en hunne ambtgenootcn van 
Noord-Holland schijnen te bestaan, zoowel ten aan
zien van de richting bij of' langs ( ïouda, als van de 
wijze van oplossing der tob|aeslien, heeft de verkln-
ring van U . K . , dat tui dezen stand der zaak van 
voorbereiding eener wettelijke regeling van regeerings-
wage geen sprake kun zijn, en dut bijgevolg U . E . , 

zich ertoe moet bepalen aan beide Colleges een na
der overleg aan te bevelen", op onze Kamer een 
diepen cn — wij voegen er bij — een teer pijnlij
ken indruk gemankt. 

• Die verklaring en die aanbeveling toch schijnen 
weinig goeds te voorspellen voor eeue spoedige be
slissing van dil lielangrijko vraagstuk. 

r>Wij vreezen, dat daarin eene vingerwijzing moet 
worden gezien voor eene lijdelijke en afwachtende 
houding der Regeering en voor i«n allertreurigst 
stadium vau stilstand en werkeloosheid, teneenemale 
in strijd met dc gewichtige belangen van handel en 
scheepvaart, die bij dezen waterweg betrokken /ijn, 
belangen, die uiet alleen de balde provinciën l lo l -
land, maar het geheele vaderland gelden 

»Wij hadden gehoopt en vervracht, dat dc Regee
ring in iteze, gelijk in alle andere zaken van alge
meen belang, met een krachtig initiatief zou zijn 
voorgegaan, en waar zij op haren weg hinderpalen 
of meeuiugsverschillen ontmoette, met al haar invloed 
en al hare macht de taak zou aanvaarden, die uit 
den weg te ruimen , of tot eenstemmigheid en tot 
eene vaste beslissing te brengen. 

• Eene afwachtende houding in deze schijnt onsniet 
wel overeen te brengen met het dringend belang, 
dat handel en scheepvaart hebben bij het ipoedig 
totstandkomen van den hier bedoelden verbetenlen 
waterweg, en niet in overeenstemming met de ons 
meermalen gebleken warme belangstelling van U .E . 
in alles, wat op het gebied van o|ieiibare werken 
strekken kan tot verhooging vau den boei eu de wel
vaart van het volk. 

»Wij vleien ons dau ook, dat U.E. slaande het 
nader overleg der beide Colleges, de zaak niet tal 
laten tusteu, maar tusschen beiden z;d treden, om eeue 
definitieve beslissing te bevorderen ea te bespoedigen. 

»Hebben wij ons — wellicht ten onrechte — be
zorgd gemaakt over de conclusie van uw meergemeld 
schrijven omtrent de verbetering van den waterweg 
tusschen het IJ en de Zuid hollandsche rivieren en 
Btroomen, wij mogen te dezer gelegenheid niet het 
zwijgen bewaren over die andere, gewichtige kanaal-
verbinding, die voor Amsterdams handel en scheep
vaart eene levensquaestie is. Op eene verbinding 
van het Noordzeekanaal door een flinken, ruinien, 
zoo min mogelijk belemmerden en verkorten water
weg met de Hoven-Waal werd iccds zóó herhaalde
lijk en met zóó ernstigen nadruk gewezen eu bij de 
Hooge Regeering aangedrongen, dat het overbodig 
mag worden geacht nogmaals tc verklaren , dat wij 
den hoogsten prijs stellen op het totstandkomen 
van dat groote werk. 

iDe volstrekte rust, waarin de voorbereiding van 
dat werk schijnt te verkeeren, het gemis aan eenige 
officicelc luededeeling omtrent de voornemens en 
plannen van U . E . , de — wij willen niet zeggen: 
doodsche — stilte, welke dat onderwerp omringt, 
moge zooal niet als onrustwekkend, maar toch zeker 
ook niet als bemoedigend worden beschouwd voor 
hen, die in de verbeterde Rijnvaart het onmisbaar 
complement blijven zien van ons Noordzeek anaat 

uOnze Kamer meent dan ook baar roeping en-plicht 
te vervullen, door opnieuw met eerbiedigen ernst bij 
U.E . aan te dringen op de sjwedige behandeling der 
vraagstukken, die zoo nauw verbonden zijn aan de 
stoffelijke welvaart van ons land. 

• Wij hopen, dat het U . E . moge gegeven zijn dc 
plans en ontwerpen voor den verbeterden waterweg 
tusschen het Noonlzeckanaal en de Ziiidhollandschc 
rivieren en stroomen en voor een kanaal tusschen 
IJ en Boven-Waal niet alleen binnen korten tijd in 
te dienen, maar aangenomen en tot een begin van 
uitvoering genaderd te zien. 

De Kamer van Koophandel en Fabrieken 
te Amsterdam, 

i>. C O B O E S , Vice-Voorzitter, 
w. II. K . M O U T H A A N , Secretaris." 

— Binnenkort verschijnt do lang verwachte voor
dracht van Burgemeester eu Wethouders aan den 
Baad, betrekkelijk de nieuwe tramlijnen, in druk. 
Is het Handelsblad welingelicht, dan stellen Bur
gemeester en Wethouders voor, aan do Anisteidam-
sche Otuiubus-maatschappij, te rekenen van 1 Janu
ari 1 8 8 1 , het uitsluitend recht te verleenen, voor 
den tijd van veertig jaren, tot den aanleg en het 
exploiteeren van tramwegen in desa gemeente. 

Naast de Instaande lijnen zullen worden aange
legd: Dam—Plantage—Linnaeusstraat j D a m - Am-
steldijk ; Kudijksplein—Czaar-Peterstraat; Sarpliati-
straat—Weesper/ijde; Haarlemmerplein—Leidsche-
plein, Leidschepleiu—P.-C.-Hooftstraat, onder voor
waarde dat de lijn P.-C.-IIooftstraat in exploitatie 
zij op I Juni 1881, de lijnen Plantage en Amstel-
dijk op 1 Januari 1883 cn de andere lijnen op 1 
Januari 1884. 

De Maatschappij betaalt alle kosten voor den aan
leg , de verbetering en de exploitatie der lijnen, 
door den Gemeenteraad noodig geoordeeld. Daaronder 
zijn: de kosten van verlaging der Hoogesluis, van 
verbreeding en verlaging der bruggen in de Vijzel
straat en over de Vijzelgracht, het verbreeden en 
verhoogen van het Rokin , dc aanleg van verhoogde 
voetpaden in de Vijzelstraten, Amstelstraten en 
Muiderstraat. Als bijdrage iu de kosten van de 
uieuwe vaste brug, ter vervanging van de Blauwe 
Brug , woidt door de Maatschappij f 105,000 aan 
de gemeente uitgekeerd. 

Als vergoeding betaalt dc Maatschappij aan de 
gemeente, gerekend van I Januari e . k . , 5 percent 
van nlle bruto-ontvangsten. Bedraagt het dividend 
meer dan acht percent, dan wordt over elk percent 
meer aan de gemeente een half percent der bruto-
ontvangsten meer uitgekeerd. 

Eene waarborgsom van f10,000 moet door de 
Muutschappij worden gestort, en door deze concessie 
vervallen alle vroegere aan de Maatschappij verleende 
vergiumingen en alle te dier zake gesloten overeen
komsten, behoudens de verplichting der Amster
damsche Omnibus-maatschappij om aan de gemeente 
ƒ 3 5 , 0 0 0 uit te betalen voor het vernieuwen dei-
brug over de Plantage—.Muidergracht. De concessie 
kan worden ingetrokken, wegens het niet-nnkonien 
der verplichtingen, wegens onvoldoende exploitatie, 
ol als de gemeente zelve de exploitatie op zich noemt. 

I Leeuwarden. He- Gemeentebestuur heeft tot 
, opzichter hij de stade rein iging benoemd P. F. Poe-
j derbaeh, sergeant bij bet Ie regiment infanterie. 
I Arnhem. Aan de Tramweg-maatschappij alhier 
i is vergunning verleend om. bijwijze van proef, ook 

gebruik tc maken van stoom, eu wel voor deu tijd 
vun twee maanden, te rekenen van den dag* waarop 
de Maatschappij met de proeven zal aanvangen. 

Haarlem. Boor Dijkgraaf en Heemraden van deu 
Haarlemmerineerpolder is lot opzichter aan dien 
[Milder benoemd de heer .1. A . Bakker , te Krimpen 
a/d Lek. 

Leiden. Voor opziener der gemeentewerken, op 
een jaarwedde zan / 1000, is door de Commissie van 
Fubiikage uit 00 sollicitanten een drietal opgemaakt, 
bestaande uit de heeren L . Arnol t , gemeente-archi
tect te Weesp, M . II. D, van Gelder, architect eu 
aannemer te Leiden, en G . Looman, chef-de-bureau 
van den architect J . Moll te Hengeloo. 

Nijmegen. In dc laatste vergadering van den 
Gemeenteraad, Zaterdag II. gehouden , wenl met bijna 
algemeene stemmen tot gemeente-architect benoemd 
de heer J . J . Wove, die gedurende ongeveer een 
jaar die betrekking waarnam. Veertien dagen vroe
ger was door den Kaad beoloten geen oproeping van 
sollicitanten te doen, daar toch niemand anders eenige 
kans zou nebben, en de heer Wove een adres tot 
sollicitatie had ingediend. 

He heer Van der Kemp had om redenen van voort
durende ongesteldheid eervol ontslag gevraagd eu 
verkregen. 

— Eene commissie van elf personen heelt zich 
gevormd, teneinde werkzaam te zijn tot het verkrij
gen van eeu kwaal spoorweg van Nijmegen naar 
Wamel, en een inschrijving geopend voor sandoelen 
van ƒ 1 0 , tot een Ijedrag van ƒ 4 0 0 0 , welke som 
noodig is lot het doen van voorloopige opmetingen 
en het maken van plans. Oppervlakkig beschouwd, 
zou de commissie geen beter liewijs van belangstel
ling kunnen geven, dun door de betrekkelijk geringe 
som van ƒ 4 0 0 0 uit eigen middelen bijeen te brengen. 

Heusden. Be heer .1. VV. F. Levelt c. s. te 
Rotterdam hebben concessie gevraagd voor den aan
leg eu de exploitatie van een stoomtramweg voor 
passagiers en goederen, van deze gemeente den klin
kerweg volgende over Elshout, Baardwijk, Besoijcn 
en Capelle, naar Waspik, eu van deze plaats verder 
over den grintweg naar 's-Gravemoer, tot aan den 
Groenendijk. 

Hilversum. Door den Gemeenteraad is aan de 
heeren F . Schwiep te Amsterdam en Jos. Levelt te 
Rotterdam vergunning verleend tot het leggen van 
rails eu hel exploiteeren van een paardentram door 
deze gemeente (lijn Hilversum—'s-Graveland). 

Vreeswijk. Zoowel boven als beneden deze ge
meente hebben verzakkingen in deu Xoonler-Lekdijk 
plaats gevonden. Het Dijksbestuur heeft krachtige 
maatregelen genomen om de nadeelige gevolgen der 
afschuiviugen te voorkomen. 

— Voor eenige degen deelde Het Vaderland UMtéa, 
dat bij den Raad van State een wetsontwerp tot verbe
tering van de Keulsche Vaart aanhangig is. Thans ver
neemt het blad nader, dat het plan van verbetering 
op zeer groote schaal zal worden ondernomen , dat tal 
van bochten zullen worden afgesneden, en dat de 
stad Utrecht, die than:; door de Keulsche Vaart 
wordt doorsneden, op vrij grooten afstand vau den 
nieuwen waterweg zal komen. Het project van dc 
Regeering moet door verscheiden hoofdingenieurs zijn 
goedgekeurd. 

Breskens. De Raad heeft aan de toeren Boers, 
te Utrecht en Lebaique. te Brussel, een jaarlijksche 
subsidie van ƒ 4 0 0 toegestaan, gedurende 10 jaar, 
voor oen stoomtramweg vandaar naar Maldegliem; 
ook Aardenburg heeft voor die lijn ƒ 1000 subsidie 
per jaar gedurende 10 jaar verleend, 

Unkoiiiliiriii^n van Aant^steiliii^n. 
Maandag, St) | H . 

Maaatrlt lil , te 10 uren. door het ministerie van wa
terstaat euz.. aan bet gebouw vau bet pniv. bestuur: het 
vijfjarig onderhoud van de Rijks-gmote wegen ui Lim
burg, ui 8 perc. Uaming: perc. I /'4020. iierc. 2 /'9Ö00, 
perc. 3 ƒ 3000. perc 4 ƒ7280, perc. 6 ƒ7800, pere 0 
/'11,64a perc. 7 ƒ5660. perc. H ƒ1650. 

Aneldaarn. te 11 uren. door burg. en wetb.: het bou
wen van twee onder wijzers won ingen, voor V gehelen en 
lloog-Soeren. 

'••Hage, te 11'/, uren, door bet prov. bestuur: bet 
tweejarig onderhoud vun- en liet doen van eeuige her
stellingen aau het gebouw vau bet |miv. gouvernement 
van Zuid-Holland, te 's-llage. 

'a-Hage, te 1 uur. d-ir den commissaris des Koning*. 
VOOr rekening der gemeente Woenlen, aau bet gebouw 
van bet prov. bestuur: bet verrichten van eenige her
stellingen aan het gedeelte jaagiiad langs den Oude-ltijn. 
van Woerden tot Ho.legr.iven. Raming f 2100. 

'••Hage, te 1 uur, door burg. eu weth.: lo. het le
veren, leggen en heileggen van hardsteenen trottoirban
den; 2o. idem van brandstollen voor de stoomwerktuigen 
BBn de Hangbrug eti het badhuis te Scheveningen. 

U«venter, te ureu. in bet kofflehuis vau Itirekeu-
liauer: bet bouwen van een woonhuis iu de Linge-Ki— 
schopstraat voor de Gebr. Col ion. Aauw. 21) Nov., te 10 
uren. 

tiran Ingen , 's avonds 8 ureu, door P. Sink, in het 
kollichuis van If. II. vau der .Meer: het bouwen van eene 
wiiikelhchuizuig in bet verlengde der Hoeivstnuit, ouder 
beheer van den architect N. W. Lit. 

• K, en \V.: 

29 Nov., 
Raming 

llln-dag, SO 
Utrerht, te 10 uren, in het gebouw 

het bouwen van eene infantericka/eriie met ai 
het terrein Damlust bij Utrecht. Hilj. inzeiidei 
voor ,'i uren. up bet bureau der geiiie, aldaar, 
f 2W.O00. 

H e i n , te 12 uren, door den diractOW der artillerie
stapel- en coiistructieinagazyneii; de levering van 20.000 
ringgrauatcii, ten behoeve vau bet suilen achterland veld
geschut van 8.4 cM. 

Leeuwarden, te 12 uren, door bet U. K. parochiaal 
armbestuur, in bet Jongensweesliiiis; het bouwen vau 
een R. K. liefdegesticht, naar de plans van den architect 
P. J. II. Cuypers, te Amstenlam. Aanw. 29 Nov.. te 
12 uren. 

Arnhem, te 1 uur, door den burgemeester: het af
graven, egahseereu en verharden van Jen Klareiidalschc-
wog. het Noonluid en de Ver lengde-Hol laan. 

Kolt.T.I«m , ui hel Timmerhuis: de levering van 100.000 
lava-keien, 0.14 hij 0.16. hoog n.1.. M. 

WlH'IWlitj;. | II,-,. 
'•-Hage, te II uren. door het ministerie van waterst. 

enz.: lo. de levering vin hallaststocn voor de Kijksrivier-
vverken op de Hoven-Maas, iu 2 iierc; 2». het makeu van 
verdedigingswerken aau den ivcliteroever van het Malie-

gat, tsnschen de kilometerraaien 121 en 123. Raining 
J IO.O00; Sn. ile vernieuwing va n gedeelte van liet 
lijs-tori.-bi >tl iu den K u i dvvijksoheii overlaat. Raming 
/ 42-10. 

Lelden, te 12 ureu. door M. P. OmMiuum eu A. N . 
C. van Hees: het maken vau eeu gelmiivv en verdere 

erken tot uitbreiding der broodfabriek aan de Hooge-
i.l i 

Hoittiaarf, te 1 uur. door het waterschapsbestuur van 
Willesknn, iu |)e Zwaan: het gewoon onderhoud vau 4 
walen nolens mei de hnczouistiiis. de duikers, schutten, 
euz.. alles aau gemeld waterschap toehei mi irende, voor lï 
jaren, iu te gaan I Jan. '81. 

ll.i.irleiu. door deu architect S. Hoog: het houwen 
van eene bouwhoeve in den lloiitrakpolder. 

Lrruwardrn, bjj Jhr. Mr. J. Hurinania van Audriuga 
de Kempenaer: het wegbreken der oude en het leveren 
eu In iu w,'ii eener nieuwe iHierenhui/ilige le T017.00L op 
de zatlie. hij S. Swierslru iu gebruik. 

Honderd** , 1 lier. 
Q r e a l a g e a , te 12',, ureu, dool burg. en weth.: lo, 

het leggen van een riool met zinkputten eu hel aanleggen 
en In-straten van de Stationstraat; 2o. hel leggen eener 
kliiikorlieslratiiig op de Sluiskade. 

Haarlem. te 2','j uren. door het ministerie vau water-
stuit euz.. aan liet gebouw van het prov. bestuur: het 
driejarig onderhoud van het jaagpad e. a. langs h.-t Zui
der- en Noonler-Spaarue. (tuning ƒ 1000. 

kruien , Ie , uren, door hel Iiestuur der waterkoeling 
van den (Milder Nieuwe-Neuzeii, iu hel Nederlandse li Lo
gement : liet maken vau werken lot verdediging vau den 
oever van dien |«.|,ler. in 2 jierc. Aanw. 2Ü Nov.. van 
n r> uren. i.i|eeukonisi aan de dtrectiekeet. 

Waalwijk. Ie •; uren. voor F. A. Itaijeiis, in het Hutel-
(ierris: het houwen eener heerenhilizillg, |iakhuis euz. 
Aanw. te 10 uren. Inl. hij .(os. vau Ree. aldaar. 

Vlkiii.i.ir, bij Nuhoiit van der Veen: het bon wen van 
eene bad- en zweminrichting. In), bij den gemeente-
architiit llu Croix. 

Hell li.i \ en . bij ilen secretaris der directie van de 
straatwegen tusschen Rotteidam en Dclf-haven en tus
schen hellshaven en Schiedam: liet lerboiid dier straat-
Wegen. iHerhcsteding.l 

Vrijdag, » Der. 
Middelburg, te 10 uren. door het minister ie van wa

terstaat enz., aau het gebouw van het prov. bestuur: ln. 
bet baggeren voor en in de buitenhaven van het kanaal 
door Wal. heren: 2n. (iet .«wie-diepte-! leu van do 
buitenhaven vau het kanaal door Walcheren te Vee re. 
eu van <|e geul in den oever voor die haven. Kaming 
f 140.000. 

'«-Hage, te II nren, door bet ministerie van marine, 
ten dienste van het korps mariniei^. de levering van ver
schillende In- Hhgdlieileu, (Zie uo. 47.) 

Hi-nnlngnraek. te 12 uren. door kerkvoogden en no
tabelen der Herv. gemeente, hij .1. Hoon: het bouwen 
eener consistoriekamer tegen de kerk vau genoemde ge-

•ente. 
het Urn Haninirl , te 2 uren. door burg. en 

IM Ul wen eener school voor 220 kinderen en eener onder-
wijzers win ii ug. met lujlevering van hel sclimdnmciildemciil 
Aanw. door den uivhiti-et J. I. van Waning. 29 Nov.. tt 
I uur. 

Oude-Tange, te 4 uren. dooi buig. eu weth.: het ge
deeltelijk afbreken dei' gemeentes.-hooi en het terzei 1.1. 
plaats bouw -ener school voor 384 kinderen, met hel 
leveren van het s, hoola blement: als. le bel afbreken 
en op dezelfde plaats houwen eener om Ie rw ijzerswoning. 
Aanw, door den architect J. I. van Waning, 20 Nov., It 

. 4 Dec. 
ir burg. eu weth. v.in Hei 

3 uren. 
Zaterdag. 

Illrk*land. le |0 un-n. dm 
kiirgen. op het raadhuis: het verlmuwi-n en vergrooten 
der gemeenteschool, het leveren van schiMilaiueiiblement. 
en het herstellen der oiideivvijzerswoiiing. Aanw. dooi
den architect J. I. van Waning. 30 Nov.. le 10 men. 

Arnhem, le II un-n. door de architecten Vau (iendt 
eu Nieraail. iu Café Suisse: het Imiiwen vai ne dubbele 
villa aau den boulevard te Arnhem. Aauw. Nov., le 
10 ureu. 

Nam iu eind Ijk . te 11 1 u r e n , door borg. en w.-lb.: bat 
verltuuwen der verlaten gemeenteschool Int bewaarschool 
eu woning v.M.r <le onderwijzeres. Aanw. door den archi
tect J. I. van Waning. 30 Nov.. te 8 uren. 

t'trerht, te 2 uren, door het ministerie van biuiieiil. 
zaken, aan het gebouw van bet prov. bestuur: de ver
ruwing vau het voormalig Landbouwkundig Kabinet, te 
Utrecht, tul prov. archiefgelmuw. Kan ling j 7 l.hOO. 

Venloo. door het gemeentebestuur: de levering vau 
gas binnen de gemeente voor den tijd van 10 of 20 jaren. 

Maandag , M Her. 
Maafttrlrhl. te 10 ureu, door het ministerie van wa

terstaat enz., aan het gehouw van het pniv. be-tuur: het 
vijljaiig ou.lerh'iu.1 vau de NiMinleiv.iaitmethetZijkani.il 
naar dc Maas. in Limburg. Aanw. 30 Nov. en 2 Occ. 
Raming ƒ 4100 JKT jaar. 

Hordrrelii . te 12 uren. in bet raadhuis: de pneuma
t i s c h e rioloering, volgens het LiernursteLsel, van een ge
deelte van liet bouwterrein, gelegen ttisschfii deu Singel 
(Zandweg) en de ('oi-iielis-de-Wittstnut. Aanw. 4 Dec., 
te 12 uren. 

M-llage, te 1 uur, door het gemeente In-stuur: het 
leveren van Waal- en Rijn-straatsteen. 

Uln-dag, 7 Der. 
l'trecht , le 10 uren. in het gebouw v.Mir Kunsten en 

Wetenschappen: het maken vnn een geuit-enschuiisvvcg 
tusschen het fort Vossegal en het werk aan den HIMII'.I-
dijk. Aanw. :| Deo., te 10 uren. 

-Mag. - te 11 uren, door het ministerie vau marine: 
het gereedmaken en leveren van het hanlstecnwcrk voor 
de fundeering van den ijzeren kust lichttoren: lo. <>p Ou-
diepwatereiland (Straal (Jaspan. 2o. op Tatidjoiig-lterikat 
(Kankai. lui. bij den Imuwknndige hij den dienst vau 
het loodswezen, aan het departement. 

.%Rnen, te 12 uren, door bet ministerie van vvatei-st. 
euz., aan liet gebouw vau het prov. bestuur: liet IMIII-
vven van 4 brug wacht, 'rs woningen bij de N'orger-, Oude-
Bievcr-. Wittelter- eu Lokbriiggen op de Drentscbe 
lloofdvaaii, in 4 iieiv. en in massa. Aanw. .'10 Nov. Ra
ining: [M-ic. 1. ƒ3205; perc. 2. /'.ItlHJ ; pere. 3, ƒ 30S5; 
perc. 4, ƒ31*). Massa J 12,51)5. 

V» iliiK , S Mee. 
M e t a a l te ID uien, op het bureau dei genie: bet 

maken van een voided iging-werk hij het Stcurgat, Aauw. 
2 Dec, te 1 uur. Raming ƒ 181,000. 

Ilanderdag. it lier. 
Helder, te 11 uren, iu Tivoli: lo. het maken van eeu 

fort op de Harsen*. Kaming /':(40.000 : 2-.. hel verbeteren 
van het f.ut Kijkduin. Itaiu'ing / ÜUU.IKHI. Aanw. 8 Deo. 
te 11 uren aan hei Hoofd te Nieuwediei te 2 un-n bij 
bet fort Kijkduin. 

uur, door den burgemeester: bet ver
en 4e blok der Stad-vvaanleti, Aanw. 

Arnhem. 
beteren van he 
2 Dec, te 10 uren. 

Haarlem , te 2 ureu. door burg. eu weth.; het maken 
van eene brug over de Leidsclievaart, nabij bet Tuiu-
luunljc. aldaar, eu bijkomende werken, lnl. bij deu ar
chitect J. E . vau den Arend, tusschen 6 eu 0 Dec, van 
«—10 uren. Aanw, 11 Dec. Raming / 22.800. 

Haarlem, te 2>/, un-n. door het ministerie vau bin-
n«ul. zaken, aan bet gebouw van het prov. Iiestuur: lo. 
het tweejarig onderbond vim- en het doen van eenige 
herstellingen en vernieuwingen aan het gebouw van 
's Rijks kwwksch.Mii mor vroedvrouwen te Amsterdam. 
Aanw. 3 Det:., te 10",, uren. Raming ƒ 2000; — 2o. bet 
tweejarig onderhoud van- eu bet doeu van eenige her
stelling vernieuwingen aau bet paviljoen •Welgelegen" 
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Kavenaleln, te 3 uren. door het bestuur van het 

waterschap 's Lands van Ravenstein. hij Wed. L. A. Herben : 
het maken van eeue steenpuiiien gl.Miiing met staaknj.-n 
aan den Overlangscheii Sihaardijk, lang «30 M. lnl. bij 
den dijkgraaf Van tlaareiil k. Aanw. te 1 uur. 

Kdam, «I.KJI- den aivliit.-et W. Th. Dibbit-ite Aniheiiii: 
het iMiuweii va ne U n i e l i j met k-iestal voor 30 koeien, 
op bet landgoed, bewoond door den landbouwer Beet», 
aan den Rijjwrweg in de Iteeuister. Aanw. 2 Itec., te 
11 uren. 

Vrijdag, 10 llec. 
Middelburg, te 10 men. door bet ministerie van wa

terstaat enz., aan het gelmuw van het pniv. bestuur: 
het verdiepen vau de buitenhaven te Hansweert. Aanw. 
4 en 6 Dec. Raming ƒ "500. 

Arnhem, te 12 uren, door het ministerie vau water
staat enz., uan het gebouw van het prov. bestuur: bet 
vervangen van een vak klinkerliestratiiig door eeue be
strating van <)nenastkeien, in den gieten weg le kl.. 
no. 2, van de Utn-chlsche grenzen naar Arnhem, onder 
de gemeente Arnhem. Aauw. 2 en 4 llec. Raming ƒ7500. 

«rai l Ingen. te 12 men. dom het ministerie van wa
terstaat, aan het gebouw van het prov. bestuur: het 
doen van liestnititigen en andere horstollingen aan den 
Rijks-gPMiteu weg 1.- kl.. no. 1. Ie zijtak, van tJnjningen 
tot de grensscheiding met dc prov. hieslain! hij de dei-
kesbrug. Aanw. 3 Dec. Raming ƒ2250. 

Z u « l l e , te 12 uren, door hel ministerie van water
staat enz., aan het gebouw vuu het prov. bestuurt lo. bet 
vierjarig onderhoud vau de groote Rijks wegen in Overijsel. 
in 8 perc Aanw.; perc. 1 en 8. 30 Nov.. pere. 3 en ... 1 
Dec. porc. 2 eu 6 (gedeeltelijk). 2 llec. pen'. 6 i gedeelte
lijk), 3 Dec. IH'IV. 4. 4 H--C., te 11 uren. Raming: perc 
I. ƒ0523; percTS. /'15,78.1: pere, 3. ƒ10.400; perc 4; 
/ 10.005; petC 5. /'TóOO: pen. 6. 14.145; perc 7. f t U » , 
perc. 8, y'4033: 2o. (iet vierjarig onderhoud der Waime-
iM'iveetisclie en (tietli.Ktnisehe wegen. Aanw. 6 Dec., te 
11 uren. Raming f «725. 

Arnhem, te 12 uren, door het uiinisterie van I eni. 
zaken, aau het gebouw van hel pniv. U-st : bet U n 
well eener kvveekstbo.il. benevens leersehiMil. gymnastiek
lokaal en coiuiergevvotiing. te Nijmegen. Aaiivv. 3 Uf- , 
te 1 uur. Uaming / '14\ : .00 . 

'«-Ilage, te I uur, door het ministerie vau waterst. 
enz.: lo. bet onderhouden vau- en hel doen van eenige 
heistellingen aau het Ri jks-|Mistkant«Mir te Eindhoven, ged. 
'M '83. Aanw. I Hec.' te II ureu. Ituiiing ƒ 1140; 2o. 
idem idem aan het Kijks-p.stkaiil.M.r te Alkmaar, ged. 
•81 '88, Aanw. 3 llec, te 1 uur. Raming ƒ880: 80, idem 
idem uau het Kijks-postkaiil.M.r te s-Hage. ged. '81 -83. 
Aanw. 4 Dec. te 10 uren. Raming ƒ 1680. 

Iiii--.ii. te 2 uren. door het gemeentebestuur: bel 
afbn-keii van een besbiand geUuw en het bonwen van 
een raadhuis eu remise. I evens het uitv.iei en van eenige 
daarmede in verband staande werken, lnl. bij de archi
tecten .1. A. Vonk Jr. eu D. Holvvenla. le Almkerk. Aanw. 
3 en 10 Dec. van 10-18 ureu. 

Zaterdag. " 
Amxterdam, te 12 uren. door den architect 1.1. Hij-

voets (Jz.. in De Oude Ur.iaf: hel buuvv.-ii van eene villi: 
met serie, veranda's, volière, fontein, ijzer n houten 
bekken. walhcM-hoctmg enz., in de KosteiMraat te N'i.-u-
wer-Amstel voor den h • II. t i . K.»ster lltiz. 

tni-lrrdiiiii . te 12 lino. d.M.r de directie der Am
sterdamsche Kanaalmaatschappij, aan haar bureun: het 
uilueineii. in-onle-breugeti. weileiinhangeii. werkvaardig 
opleveren en onder)louden van al de ijzeren deuren (22 
stuks), iu de Oranjesluizen te Schellink wonde. lnl. bij .b-n 
eerstaanw. ingenieur en den hoofdopzichter A. W. Olivier, 
heiden (.- Amsterdam. 

I'lretlit, le 2 uren. door het ministerie vau binnenl. 
zaken, uan het gebouw van hel prov. Iiestuur: het onder
houden van- en het doen van vernieuwingen eu herstel-
luigeii aan de gel wen van h.-t prov. bestuur, te Utrecht, 
gëï '81 en '82. Aanw. 4 Dec., te 10 uren. Raming ƒ 2000. 

/ .u i len , bij den directeur d >i gen nteg-.ist'abriek: de 
levering der iu '81 beu.N»dig<le Eugelsche getn.kkeii-ij/eivn 
buizen en littings en coin positief mis. alles eerste kwaliteit. 

Maandag, I I llee. 
'«-Hage, te 1 uur, dODT het gemeentebestuur: de le

veling van bekapte straatkeien, 
lllnadag, f4 lier. 

'n-Hage. te 11 ureu. door hel ministerie van marine: 
lo. een ijzeren kustlichttoren: 2n. het ijzei- en houtwerk. 
lM-inMMhg'd voor het etablissement, ten dien-te der ku-t-
verlichting op Tandjong-Heiikat (Ifctuka). lnl. 11 De... 
bij den bouwkundige bij .leu dienst vau bet IcKxlswezeu. 
aau bet departement. 

« r a n l n g e n . te 1 uur. d.M.r lu-t gemeentebestuur: het 
b..uweii van 2 U-huizingen met schuur in den Ruige-
zan.lsteriM.lder. lnl. hij den opzichter R- B. van Holduiga. 
te tirij|Hkeik. Aanw. 'h Dec, te 12 uren. Hilj. inzenden 
13 Dcc. te 5 uien. 

Zulfen, te 2 un-n. dOOT burg. en weth.: hel afbreken 
van bet oude- en bet bouwen van een nieuw gymnasium 
OJI bet 's-(! raven hof. lnl. hij den geitieeiitearchiteet K. 
II. van Ktteger. Aauw. 10 Dec., te 2 men. 

Waenodag IA Uer. 
'a-Hage, te 11 uren. door het ministerie vau waterst. 

enz.: het g.-d. '81 onderhouden van- en bet doen van 
eenige herstellingen aan de Landsgebouwrii te —Hage. 
Aauw. 10 en II Dec. Raming ƒ 85.320, 

- Itn-oli. te 11 uren, door liet bestuur van het water
schap Diedeii. Deiirsen en Megen c. a., in het Hotel liroeii-
huis: lo. het maken der gebouwen wwr het te stichten 
-loouigem.ial van genoemd waterschap: 2o. het leveren 
en stellen van eeu horizontaal stiMimweiktuig met hevel-
centrifugaalpomp en sl.Miinketels. lnl. bij de civiel-inge-
nieurs De Joiigh en Co.. te Oudevvater. Aauw. 8 liet:., 
te 1 uur. 

'a-Hage, te 12 uren, dmr bet ministerie van waterst. 
enz- ten dienste der Staatsspoorwegen: lo. het maken en 
-tellen van den metalen (...venUuw v.mr de brug over de 
Maas bij IL-urnen. lid. bij den h.M>fdi»genieiir. te Arnhem 
en den waarnemend sectieingenieiir. t<- Nijmegen. Aanw. 
fi en 8 Dec, telkens le l uur. Raming '30.000 ; 2o. het 
leveren, kepen en carliotiist'eivn van eikenhout voor 100 
wissels mei 5(H) dwuisliggers, iu 2 perc. Raming |n-rc. 1 
/'30,0i0. jK-iv. 2 /'2200. 

Vrijdag. 17 Der. 
Middelburg, te ll) men. door bel uiinisterie vau wa

terstaat enz., aan het gehouw van bel prov. best.: lo. 
het onderl len en verbeteren ged. '81 vau de haven
werken Ie llnskeiis. Aanw. 11 cn 13 Dec. Ramingƒ5600; 
2o. het makeu van 2 houten himieu-vluctldoureii v.Mir de 
kleine sluis te Hansweert eu bel opbergen dei nude deu
ren onder eene te maken afdekking te Weiiieldinge. 
Aanw. II en 18 Dec. Raming ƒ 7171): 3o. het hestnrteu 
van den huveiidain te Hansweert Aauw. 11 en 13 Dec. 
Raming / 2310. 

Kaarden, te 11 uren, iu de kazerne Oud-Molen: lu-t 
doen van verbeteringen aan de geitouwen A in de forten 

Kijkuit, lnl. op het bar 
i de 2e stelling. Raming ƒ 5750. 

Zalrrdag, I N Der. 
l'treelit . le 2 uren, diMir het ministerie van waterstaat 

enz., aau bet gebouw van bet prov. bestuur: liet ver
richten van bagger werken iu den gekaua li-eerden Hol
land sche-LI se I, in de prov. Utrecht eu Zuid-Holland, iu 3 
perc. Aauw. 14 Dec. 

Maenxdag , SS Uec. 
'••Ilage, te 12 uien. doOff bet ministerie van WStef-

stavitenz... ten dienste der Staatss|MMirvv.: lo. bet afgraven 
vau deu rechter Maasoever onder M.Mik eu Hemiien. Iul. bij 
deu hoofdingenieur, te Arnhem en den waarnemend sec-
ti.-iiigenii-iii, te Nijmegen. Aanw. 13 en 15 Dec., telkens 
te 1 uur. Raming ƒ 124.000; 2o. het makeu en stellen 
van den ijzeren Imvenbouw eener draaibrug met 3 vaste 
gedeelten over liet NonnlboIlandsch Kanaal, eu vau eeue 
dtaaibrug over de Weere te Pur rend, ten behoeve vau 
den sjKMiiweg Zaanstreek- Knkliuizen. lui. Ilij den eerst
aanwezend ingenieur te Hoorn. Aanw. 14 en 15 Dec, 
telkens ie 12 uren. Raming ƒ 114,100. 

'a-Hage, te 11 uien. door het ministerie van waleist. 
enz.: het maken van een peilput, terp en gebouwtje voor 
e.me /olfregistreerende |>eilscbaal aan den kop vau bet 
eiland Donlrecht langs den rechteroever van .le Nieuwe-
Merwide, tusschen de kil terraaien 112 en 113. Aanw. 
18 Dec. Raming ƒ5100. 

Vrijdag. SS lier. 
Middelburg, te 10 uren. door bel ministerie van wa

terstaai vut... aan bet gebouw van het prov. bestuur: bet 
éénjarig onderhoud van de l(ijks-cotitrescari«e le Tholeu 
Aanw. 18 en 20 Dec. Raming ƒ730. 

Waenndag, I » Der. 
'a-llage, te IJ un-n. door het ministerie van waterst. 

enz., ten dien-te der Staatsspoorwegen : bet maken van 
de aardebaan, de kunstwerken, de overgang*- en venlere 
werken voor het gedeelte Oudendijk Hoorn van den S|MMII-
weg Zaanslreek F.nkhuizeti. lnl. bij den eerstaanwezend 
ingenieur le H.M.IH. Aanw. 20 en 21 Der., te l l uivn. 
I) : . ik. i i J i J i 

Tienhoven, Spi n Kijkuit, lnl. op het bureau van den 
genie-onoinanilaiit in 1 

Raming ƒ 187.000. 

Atloop van Aanbestfdin^en. 
'•-Ilage, 15 Nov.: lo. bet maken van deu onder- en 

ijzeren Imvenbouw van de brug over het Addltioneele 
kanaal. 2o. de verbouwing van de ijzeren ophaalbrug over 
den Rijn le Katwijk, alles leu dienste der Rijnlandse he 
StiMiui-tramvvegiiiiialschappij; ingekomen 7 bilj.. als: 
K. HaasniMit. te Katwijk eu 

G. L. v. d. Drift, i Schipluiden. ƒ 14,750 
A. Lengnjsn, » Kralingen, » 12,000 
I'. H.M.geiidiMirii. Noordwijk, 11.080 
C. Alkemade, i idem i 11,007 
11. .lanse. i» Amsterdam, l 11.005 
J. v. d. Vlugt, l Rozenburg. » 11.800 
Maatschappij Ijzergieterij 

Ih* Prins vau Oranje, « s-Hage, » 11,800 
Brielle, l l Nov,: bet amove.-rcn en verbouwen van 

•n woonhuis iu de Voorstraat no. Ml; ingekomen 8 bil-
'tten als: 

M. Veeiieiibos, 
L. ae Neef Lz.. 
P. Vesnenbos, 
I'. B b l i . 
A. Nachtegaal. 
J. Houl. 

1 I*. van Siest, 
C. de Quant. 

1,- I II,-. 
« idem 
ii idem 
I Oostvoorne, 
l Zwartewaal. 

idem 
Hrielle. 

i d e m 

ƒ 5010 
I 4800 
•i 4647 
I 4100 
I 38'.«l 
.. 3S7U 
„ 8700 
i 8880 

j 2n. het onderhouden van- en hel doen vau herstellingen 
. aan de gebouwen van de universiteit te Leiden, geil. 'hl ; 
j minst.- inschr. was W. II. NrutelnK»m, te Leiden, V.MU-

ƒ 27.700-
tmnlerdam . 22 Nov.: het onderhouden der wegen eu 

! vaarten tusschen de Zes Noord hollandsche Steden (van 
peiveelen: perc. | ingek. 4 hilj., als; 

Helling*, te Hi-oek-in-Waterland, ƒ20.011 

s'ov.: lo. het 4jarig onderhoud van dt 
Hoofd-, I teller- en Oosten noorsc he vaarten in Drente: iu-
gekomen 5 bib., als; 
.1. Otten, te Meppol. ƒ 11.0(H) 
.1. van Deuiekom. » Diever brug, » 11.000 
R. Ilun>e ,1.,. " Assen, 10.022 
Hui. Winter», idem • IO170 
F, Aberson, » St« wijk. > 0.853 

2o. het 4jarig onderhoud van de Rijks-groole wegen cn 
van de vei-sprei.le Rijkswerken iu Drente; ingekomen 7 
hilj.. als: 
.1, W. de Vries. te Smilde, ƒ24.180 
D. T. Gaastra, » Nijmegen, » 22.975 
lt. H I I I N ' Jr., .. Assen. • 21.185 
.1. van Deiilekoiu. " Diovcthrug, " 20.400 
Hui. Winters \-wen. •' 20.174 
K \beis..u. - Steenwijk, • 1U.883 
.Hitte,, . Mepjiel, - 23,200 
het laatst- van onwaarde. 

30. Voor de massa ingekomen 5 hilj.. als: 
11. T. Gaastra. te Nijmegen, ƒ34,450 
R. Huns.- Jr.. » As-en. I 31.763 
.1. van Deiitekom. I Dieverbrug, » 30,635 
Hm. Winter-. Ass. n. I 30.140 
F. Ahei-Hin, i Steenwijk, » 28,783 

Badrgraven. 16 Nov.: het lerhoud eu het d.M-n vau 
eenige herstellingen aan .leu straatweg Bodegraven— 
Gouda met de daarin liggende kniis|wei keu ged. 3 jaar; 
ingekomen 5 bilj.. a l - ; 
.1.11. de Haan, te Woenlen. ƒ 3543.33 
.1. Ver ir. • Hek lorp, » 3333. 
L. den lliH'il, l llof-v.in-Delft, I 3215. 
Pb. Verbruggen. » Waddiuksv.in, » 2840. 
J. J. van Ih'th, •> Zwaminerdaiu. • 2688. 
per jaar; gegund. 

Oud-Kelerland, 16 Nov.: liet bouwen der laudhoii-
wei-swouing nOetii en Sti i ' i i" onder Mijiislieei-eiiland; 
iugek. ö hilj.. als: 
\ van Trial, te Oud-Heierland, ƒ 10.020 
IL Kamiers. * Mijiisheereiilaild. » 10.687 
.1. Wee'la en Zn., - Oud-IVierland, • BJ.656 
p. Smit, i idem l 19.507 
IL Weeda Johz., > idem i 19,381 
gegund. 

\ laardlngen . Is Nov.: liet uitnemen van een gedeelte 
der keien aau den Schiedamschcweg en bet bestraten van 
dien weg, van de zaal Harmonie lot aau dt tworpeu 
NoordeiMraal t Witdkliiikei-s; bij oplio.1 afgemijnd d.M.r 
\V. Boshuizen. VOOT ƒ050. 

Amxterdam, 10'Nov.: het bouwen van een perceel iu 
de Haarlemmerhout tuinen, onder beheer van den architect 
.1. (t. Wijnstok Jr.: ingekomen 13 hilj., als: 
.1. B u t t e r m a n en Danner, te Amsterdam, ƒ 10,567 
D. Koekens. • idem i w\W 
II. Rukker. i Idem - MpO 
II. G. Scliolteii. » idem i 9.800 
.1. van Huileren, i idem 0.600 
Koelof*. » idem 9-422 
S. Waalburg. » idem i 9,400 
W. Meier. i idem i 8.980 
li . v. d. Weerden, * idem » 8.971 
II. Avis eu Zn. - idem l 8.480 
J. de Hoer. I idem i 7.003 
I histerink en Shu l , » idem 7.540 
T. Rijke. • idem » 6,970 

H-HaNi-h , 10 JNov.: hel henlanteii van den zijtak v.iu 
den Rijks-grooten weg le kl. uo. 7. van de Restsche bar
rière over Eindhoven eu VuIkenswaard naar de llelgisuhe 
grens iu de richting van Luik: minste inschr. WILS P. 
Rijuders. te Valken-waard, voor ƒ1075. 

I.r.iiiin-en , 19 Nov.: hel onderhoud der zeevvaterk.f-
ring tusstdieii tie llunsiiigoo-sluis te Zoutkamp en den 
Nittershoek in Friesland, met hijb.-li.Mtreilde werken, ged. 
'81: iugek n 11 bilj.. als: 
J. N . Kruisitiga, te Hlüham, ƒ 17,840 
H. Vogelzang. » IHdehove, » 17.837 
W. lï. ILirkema. i Waifliiuzeu, - 17J00 
s. IL Kramer, » Bedum, i 17.777 
J. | | . l'i.ti. » Stedum, i 17,777 
H. I. Kroon Hz-, l Groningen, • 17.64:1 
P. 11. Dopheide, l idem • 17.550 
A. I. Reunitiga, » Itetlum, i 17.47» 
A. Woldringh, " Zoutkamp. » h . l i » 
J. Kapptsi, - Bediiin, » 16.072 
K. Huisman, » tmderdendam, » I6.80O 

Middelburg, 10 Nov.: het bestraten met Queiiastkeien 
van de losplaats in de binnenhaven te Weiiieldinge; in
gekomen 8 bilj.. als: 
I'. J. vau Reinortel, te Hontenisse, / Uil 
L. Luijk, • Hansweert, " 1660 
I'. J. Visser, I idem I 1649 
C. Lindenlierg. » Weiiieldinge, » 1620 
.1. Lindenherg Cz., » idem I 1555 
D Holier Cz., " Rilland-Bath. I 1613 
0, de Wilde Az., » Kattendijke, 14Ö-1 
I'. Moiijé, » Bi-eskt-ns, » 1868 

lleuwe-Pekela. 20 Nov.: bet bouwen van eene nieuwe 
uistoi-ie v.Mir de Herv. gemeente; ingek. 7 bilj- als: 
,| lVanger. te Stadskanaal. ƒ 7001 
L. Hekman. ..Ou.le-Pekela, I 7800 
0. w. Pott 1 Ideal - 7766 
l l . Schenkel, i InkUwek, i 7548 
K L HeneemS, " Oude-Cekela. i. 6147 
II. P. Gent soma, - Nieuwe-Pekela, » 5871 
W. toeing, l Wildervank. * 5797 
het laatste inschnivingshiljet niet ovent-iikoiustig tie al-
geuioeiie viMirwaardeii. 

Zwalle, 20 Nov.: het maken .Ier zand fundeering VM.I 
(iet te bouwen gemeentelijk ziekenhuis; ingekomen 4 
biljetten, al- : „ 
L KnMik. te Zwolle, J 10,060 
V. Stdiaufele, " Hattem, I 9,33:) 
.1. Willighagen, " Zwolle, » 8,765 
A. Blocks en I). Ilruius. » idem » 7,883 
geguud. . , 

iHet ln , 20 Nov.: lo. liet onderhonden van- en het 
doen van herstel lingen aan tie gelmiiwen van de Kijks-
universiteit ged. '81: minste inschr. was 11. Vermeer, te 

; Utrecht, voor /"5780. 
I 2o. het driejarig iHiderhoud van- en bet uitvoeren van 

eenige vernieuwingen aan de Kijksbul]*ichiitshu* te Vrees
wijk: minsle intt-lu. was .1. Hai nevoid, te Vreeswijk, voor 

' / ' « 7 1 0 . 
' 'a-llage, 22 Nov.: In. bet driejarig onderhoud van de 

I Lingewerkeii le As(M-reii; ininste inschr. was A. de Groot 
Cz., te lleukelum, voor ƒ5105 |ier jaar. 

C. HIK 
G. II. van Dot 
I'. Klaukc' 

. 2 ingek. 4 bilj.. als: 

' Nieiiwendai 
A m s t e r d a m , 
Mouniketidaii 

J. do Vries, 
C. Illankevoorl, 
I.. II ]k. 
J. Hakker 

3 ingek. 4 bilj.. als: 

te I'urinerende. 
< Momiikendan 
i Pu mierende. 

A venhom. 

7,608 
I 25.HUII 
» 23,540 

f 25.000 
25,8*7 

.. 25.598 
24,388 

te Heets, 
• Scharwoiide, 
» Monnikendam, 
» Aveuh'.rn, 

i 2 hilj., als: 
te Scharwoudo, 

ii Aveiiborn, 
i 4 bilj.. als: 

te Heek, 
i Knkhuizen. 
>i Avonhoru. 
• Koven karspel. 

/ 20.107 
I 19,780 

10,348 
•> 17,OHÓ 

.1. Nieuvvstad. 

.1. de Groot, 
I . KlankeviMU'l, 
,1. Hakker. 

porc. 4 ingekoiii' 
I ' . .Ie Groot, 
.1. Hakker, 

|M're. 5 ingekonie 
.1. Niouvvstad, 
C Eek 
J. Hakker. 
J. Hoos, 
alle |M-icoeleti geguud. 

Utrecht, 23 Nov.: het leveren van stalen spooi-stav. n, 
alen la.se l i - em and platen, yzt.ren baak- en schnM-Ojouti 

/' 43.865 
'« 41,583 

/' 43,0110 
40,700 

I 40.INH) 
:t8.:r.y 

tt'ii hi-hiH-ve 
lep 

Hcerdei 
id-. 

van het 
T C iugek. 0 hilj., ub 
iwerks und l lut le iM 

sfomls tier Sl,ial—|KMi,-

Holkovv Vaugli: u Co.. te Middlesbre' o'Tees 
SM-iété J,iliii ('ockeril, te Seraing. 
RiM'huiiiei Ven-in für Bergbau. (e B H hom. 
Union Aitieu-Go-ollsthan fiii Etsen- und 

Stahl-ludustrie. Ie Dortmund, 
Kbeiiii-cbe Stahlvverke, te Kiihnut. 
Gilte-Holliiiuigshiitte Action-Vorein, to 

Oh. i 
"Plioen 

/' 46S.306.1S 
'.i 4:>IUi00. 

447 .WU. 
., 48ÖJ589. 

• 423.508. 
i 405,610. 

I 404.700. 

i.l Stahlwe 
» 4111,230. 

« 301.670. 

I 2.'!.020. 
I 22.000. 

• 20.372.70 
10.045. 

« 19.500. 
.i 10.066.80 
i 18,910. 

18,500. 
ontloi 

Tilburg, 

Actii'ii-Ges. ||-chaft 
bij Ruliiort. 

Actlfli-liesells, balt Li-eli
te Osnahriick, 
2e pen-, ingek. 8 hilj., als: 

Enoch Horton and Sou, te Dar last on. 
C. W. Ilascnrlever Solmo, le Dusseltloni. 
Grondtlialer Ei-eiivveik Aclieii-Ge-ellschaft 

te Hagen. 
G. Delforges en Co.. te Senell'o. 
Atlhómar lo Rov. te Muienbeek-St-Jean, 
K. S. Stokvis en Zn., le Rottenlam. 
StK-iété anoilVl lo Gosstdies, Ie Gnsselies. 
SH-IÓIÓ anon'v les Forges il'Acoz. te Aco 

a-llage, 23 Nov.: miuste inschr. voor dt 
leveringen aan het departement van Marine 

1500 M. vneringhiiai: G. Lombails en Z.M> 
a ƒ1.38 por II.; 

140(1 -niks wollen dekens: II. .1. van Wensen, te Leiden, 
;i ƒ3.82 1 per stuk: 

IhüO st. bontlinnen overtrekken v.M.r matrassen en 8000 
idem voor kussens: Van Zeelaml eu Co., te Stratum, voor 
• 33h0; 

velschillende oiiderscheidiiigsteekons; .1. W. M. lotman, 
to I insla, voor / 1791. 

Helft, 23 Nov: minste inschr. voor de levering van 
ondersuuutde artikelen een de ertuTcrie etapcl- eu con-
struetieiiiagazijuen waren: 

|M-rc. 1. 12IMI KtJ. ko,M-rplaai. dik flHIMr» M.: I.. J. Eul-
liovt-ii on Co., te 's-Hage, a ƒ88 per 100 KG.: 

pere. 2, 80.000 KG. iuos.siiigpl.iiit. dik 00023 M.: G. .1. 
Lt wenborg. to Ihlft. a /'75.72 |ier 100 KG.: 

pere. 3. 1400 KG. idem. dik 0.0005 M.: dezelfde, a ƒ75.72 
per 100 K(ï.; 

iH'it-, 4. 120,000 KIL groi 
Hoven eu Z.M>II, te Rotteiilan 

•era, 5. IOO.IHW KO. B J M 
kolen): A. Zollekens. te Delft, 

Kalterdam, 24 Nat 
>ntmow VLI 

o Engehehe steenkolen: W. 
, ii /'10.46 per lOOO KG.; 

Kulirsteenkoleu iinachiue-
S ƒ 7 |M'I 1000 KG. 

bot maken, leveren en stollen 
de nieuwe Kfizorshrilg 

etling der SM'tenhriig; ingekomen 8 bilj,. als: 
i Duijl en De Kriujll. 

s-lMf.-l 
te llelfshaven. 

• Dusseldorp. 
> Kawipan 
. Leiden, 
. s-Hage. 
. Fijenoord, 

f 33.385 
i 30.400 
,. 30.800 
I 26.995 
'i 26.769 
l 25.400 

II. Dalblliseii, 
D. A. Schretlen eu Co.. 
L J. Knthoven eu Co., 
Ned. StiMimh'Milmaatschuuliij 
Maatschappij ijzergieterij De 

Prins van' Oranje. » 's-Hage, 
IVnn eu lEau.luiti. » Dordrecht, 

H-llagr, 24 Nov.: lo. bet onderhouden van de Kijk— 
rivierwerkeii lang- bet Keteldiep mol daaruut- in verhand 
slaande herstothiigen en vernieuwingen, benevens do ver
lichting en afbakening van dou Ketelinoiid, van 1 Jun. 
81— 3 0 Juni '81; ingek. 7 bilj.. als: 

K. Schut te KatujM-n. 
li Sol • idem 
K. Kamman Az. c. s., • Kuinre. 
G. .1. Mol, » Kuilenburg, 
C. v. d. Plas, » Hardinksveld. 
II. tie Leeiivverk, » itlem 
F. K. Terwindt, » Pannerden, 

:.'•>. bet voltooien dor steeidNilekking option noonlelyken 
tlaiii ou het bestuiten tier beide daiunion langs het Ketel-
diep: iugek. 7 hilj., als: 
D. Sul. te Kampen, 
K. Bchut, • idom 
R. Kamman Az. e. s., •• Kuinre. 
II. de Leeuwerk. I llar.linksveld 
G. ,1. Mol, » Kuilenburg, 
C. v. .1. Plas » Hardinksveld 
F. E. Terwindt, » Paunorden, 

St». het bouwen van eene woning vi 
brugkiicchts in tie voormalige Marinebav 
iugek. 6 In Ij., als : 
0. A. Goetbais. te Middelburg, 
t', Matei-, - Vhssmgen. 
.1. Elenheea •> Hriilnlesn. 
J. v. d. Hoek, » Mitldelluug 
A. Loois, » Vlissingen, 
D. Hijl, >' idem 

AniNlerdam. 24 Nov.: het houwen van eene werkplaats 
voor M. J. de Haan, onder beheer van den architect .1. 
W Meijer; minste insein', was .1. Koster, te Amstenlam, 
voor ƒ 7643. 

Middelburg. 25 Nov.: lo hot leveren aan hel polder
bestuur van Walcheren van 250,000 stuks straatklinkers; 
minsle inschr. waren Gebr Peters, te Nijmegen, a ƒ17.31 
per 1000. 

2o. het maken van 3510 M ; gltMÜing vau aanwezige 
Hooriiiksche steen en 1090 M* glooiing van Zliilenhazatt 
steen op 'len Westka|.eischen / lijk; ingekomen 7 bil
jetten, als: 

te Srlierpoiiissc 
Stave 

25.2» 1 
22. Kl l 

J 10.694 
-i 9.555 
i 9,467 
1 9.3-M 
n 9.300 

8.980 
8,366 

/" 45.227 
I 44.004 
i :io.ssu 

8ÓJB00 
i 30.737 
i 86,691 
'i 34.259 

r -luis- rn 
Vlieringen: 

ƒ 15.61)0 
14.260 

1 13.075 
l 13.880 
,i 13.428 
•i 13.305 

G. Holier. 
J. do Rijke Jr., 
A. van Popering, 
J. Verkuvl Ouakkeiaar. 
J . v. tl. Haak, 
II. Hage. 
I. van Male Dz.. 

So. hel maken van eon i 

i llruiiiissc, 
' Vlissingen, 
. Middelburg. 
• idem 
i Brackens, 

f 13.000 
p. 13.000 
" 12.061 
" 12.559 

12,450 
I 12.21N) 

10,698 

kupelschen zeedijk; ingek. 4 lul|.. als: 
t ' . u i . " ... tl: . l i . . i i 

- j -1 i! '• i • • - • i • I vóór deu West-

at v. d. HO 
.1. Veikuvi Quakkelaar, 
II. Hage,' 
1. van Male Dz., 

4o. de levering van ron.l-
konioii 7 1'il.ii als: 

Middelburg, ƒ 5840 
,i Vlissingen, » 5569 
i Middelburg. • 6280 
I Breskens, • 4989 
n beslagen eikenhout; inge

ruild beslagen 
.1. Hack. te Oud-Gastel. ƒ 10.400. ƒ 2000 
L. A. Spielings, lo Bokstel, 7,417. 1240 
C. Mol. t- Breda. 7.097.97 1268 
J. A . v. il. Eerden, idem, 6,474. 1092 
J. J v. d. Eerden Pz.. te Bokstel. 6.124. 976 
lt, ]|. Cleivv. idem. 5,989. 888 
F. Clerex, idem, 5,500. 1185 

5o, tie leveling van wo no nagels: ininste inschr. waren 
Wed. .1. C Mass,-.- en Zoon, te Goes, voor y2UW. 

6o. tie levering van bet lionoodigdo staaf- en plaatijzer; 
minste inschr. waron A. J. Boude wij use, Ie Middelburg, 
on Wed .1. C. Ma-see on Zoon, beiden vtMir ƒ397. 

Graham Bell's photophoon. Ieder heeft 
reeds booren gewagen van Graham Hell's photophoon 
of lichtspreker. In de laatste dagen werden nieuwe 
proeven daarmede genomen te Parijs door den heer 
Bréguet. Ilij bezigde als voertuig van het geluid 
een buis, aan wier mond een blad zeer buigzaam 
verzilverd glas was, dat den dienst van spiegel deed, 
van minder dan eeu tiende millimeter dikte. 

Deze spiegel trilt onder den invloed van het ge
sproken woord en neemt afwisselende bochten aan. 
Hieruit volgt, dat een lichtstraal, die door den spiegel 
wordt teruggezonden, de afwisselingen volgt, over
eenkomende met de geluidstrilliug. De lichtstraal 
valt op een ontvanger van selenium, en daar de 
lichtsterkte afwisselt onder den invlot-d der geluids
golven , wisselt de tegenstmd van den geleider ook 
af, en deze afwisselingen in den tegenstand open
baren zich iu een telephonischen ontvanger. 

Daar de zon niel scheen, nam men de toevlucht tot 
electrisch licht. De buigzame spiegel was op vijftien 
meter van hel selenium, De galvanische kolom be
stond slecht* uit zes elementen. En ofschoon mis
schien van sl.-chts een vijftigste van het licht partij 
wenl getrokken, werd het gesproken woonl in de 
ontvangende telephoncii voortgebracht, zooal niet op 
volmaakte, dan IIM-(I op zoodanige wijze, dieoenaf-
doeudc aanbeveling van deu lichtspreker mag heeten. 

Bij zonnelicht sprak de heer Bell in Amerika op 
213 meter afslaud. 

Volgens latere berichten heeft men met behulp 
van electrisch licht den photophoon reeds op vijftig 
ellen duidelijk doeu spreken. 

Hij do.1 tegenwoordig den rondgang in alle ge
leerde genootschappen. Ilij is vertoond geworden in 
de Société des ingénieurs eirils door den heer Ar -
mengaud dun jongere. Deze heeft op eenige toepas
singen gewezen, die men er reeds nu van kan ma
ken. Niets is meer buitengewoon. 

Men weet, dat de photophoon degeluidstriltingon 
verandert in lichttrillingen eu wederkecrig de licht
trillingen in gel II ids tri Hingen , zoodal alle afwisselingen 
van het licht door geluiden kunnen worden vertolkt 
gelijk een stuk muziek. Zoo deed dc heer Graham 
Bell zijn eerste proeven met een zonnestraal; wolken, 
die zich tusschen de zon en den waarnemer kwamen 
plaatsen, wijzigden het l icht , en deze wijzigingen 
o|H'nb:iarden zich duor geluiden in zijn instrument. 
De wolken spraken. Op zekeren dag dat hij zich 
onderhield met den heer Janssens. deu bestuurder 
der sterrenwacht van Meudon, kwam bij den heer 
Graham Bell de gedachte op, van den photophoon 
partij te trekken voor de waarneming van de zon. 
Op dit hemellichaam doen zich vlekken voor, die de 
levendigste belangstelling der sterrenkundigen hebben 
opgewekt. Deze vlekken, die noodwendig het licht 
wijzigen, zullen tot uitwerking hebben in den pho
tophoon geluiden VOOft te brengen, die men slechts zal 
heblien op te teekenen. De zon zal zingen. Alle 
sterren zullen onderworpen kunnen wonlen aan proe
ven van denzolfden aan!, cn de koren der planeten 
zullen ophouden een dichterlijke waan te zijn om een 
werkelijkheid te werden. 

Volgens dou heer Armengaud hoeft de uitvinding 
van den photophooii de geleerde wereld up het spoor 
van een andere, 100 mogelijk nog verbazingwekkender 
uitvinding, gebracht, liet beeld der voorwerpen komt 
in onze oogen door de lichtstralen, zoodat, indien 
men erin slaagde die stralen op een afstand te 
vervoeren, wij de meest verwijderde voorwerpen 
zouden kunnen zien. We lnu , de heer Armengand 
verzekert, dat het vraagstuk theoretisch reeds is op
gelost; er blijft slechts over het instrument te vinden, 
waarmede men het practises zal oplossen. En de 
geleerden zijn zoo zeker het te vinden , dat zij er 
reeds een naam aan gegeven hebben: het zal heeten 
de telestrokoop. Te Parijs zal men een persoon te 
New-Vork of op eenige andere plaats ter wereld 
met den telephoou kunnen houren en met den teles
trokoop kunnen zien. In onzen tijd moet de weten
schap wel aangegrejien wonlen door diejie minachting 
voor de poëzie; zij hoeft haar buitensjwrigste en 
onwaai'schijnlijk.ste fantasieën ovcrtrullën. 

Advertentien. ~ 

AANBESTEDING. 
De B U R G E M E E S T E R der gemeente ARS HEM 

zal, Donderdag i) Deecmlier 1880 , des namiddags 
1 uur , in het openbaar ton GenMentehaise aanbe
steden : 

Het verbeteren van het 3 e en 4 e blok 
der Stadswaarden. 

Aanwijzing Donderdag '2 December, 's voorm. 10 
uur, Bureau Publieke Werken. 

Teekeningen ter inzage; Bestekken tegen betaling 
ter Secretarie verkrijgbaar. 

Aanbesteding. 
0p Dingsdag den 14 December I 8 8 U , des 

iiiuuiil .h-s leo 2 ure, zal iluor BURGEMEESTER 
en WETHOUDERS van Z U T P H E N , ten HAAI)-
Hül/.E aldaar worden 

A A N B E S T E E D : 
Het afbreken van het oude en het 

bouwen van een nieuw Gymnasium 
op het 's Gravenhof. 

Het bestek met tie teekeningen liggen na 
1 December ter inzage op het Bureau van tien 
Gomoentc-Arrhiteel F. II. V A N E T T E G E I t , bij wien 
de noodige inlichtingen zijn te verkrijgen. 

De aanwijzing zal geschieden op Vrijdag den 
10 December, dm namiddags ten 2 ure. 

Gedrukte bestekken zijn tegen Inwill ig vnu 
50 Cents, HL 1 Decemlier te verkrijgen op de Ge
meente-Secretarie, 

http://Ho.legr.iven
http://NiMinleiv.iaitmethetZijkani.il
http://kwwksch.Mii
http://s-b.Me.lje
http://kvveekstbo.il
http://Iiii--.ii
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 27 November 1880. 

PRIJSVRAAG. 
H S T BESTUUR der Maatschappij voor den Wer

kenden Stand te Amsterdam, noodigt 1111. Neder
landsche Bouwkundigen uit tot dc beantwoording 
eener Prijsvraag, voor het ontwerpen van 
plannen voor een Gebouw der Maatschappij, 
op de terreinen genaamd S B L A A D W J A N " , gelegen 
aan den Kloveniersburgwal cn Groeneburgwal. 

Het Programma is kosteloos verkrijgbaar aan het 
Gebouw der Maatschappij, O. Z. Voorburgwal, 3 . 

Het Bestuur tier Maatschappij voor den 
Werkenden Stand, 

S. II. L E L I M A N , Voorzitter. 
F . M E I J B Q O M , Secretaris. 

Amsterdamsche 
K<i n a a l m a a t s c h a p p i j . 

Aanbesteding. 
Op Zaturdag i\ December 1880 , des middags ten 

12 uur, zal van wege tie Directie tier Amsterdam
sche Kanaalmaatschappij, ouder nadere goedkeuring, 
aan het Bureau van de Amsterdamse lie Kanaalmaat
schappij, Keizersgracht 033 te Amstenlam. worden 
aanhesteed: 

Het uitnemen, in orde brengen, weder 
inhangen, werkvaardig opleveren 
en onderhouden van al de ijzeren 
deuren 22 stuks), in de Oranjes lui 
zen bij Schell ingw oude. 

D e aanbesteding geschiedt li akeks inschrijving, 
volgens !} 35 van het lieslek. 

Het bestek ligt ter lezing aan het Technisch 
Bureau van de Kanaalmaatschappij te Amsterdam en 
aan het Sectiebureau te Velsen. 

Het is voorts aan het Technisch Bureau te A m 
sterdam en te Velsen op franco aanvraag te be
komen, tegen overmaking van 50 cent per exemplaar. 

Inlichtingen wonlen gegeven door den Eerstaan-
wezenden Ingenieur, Keizersgracht G 3 3 , cn den 
Hooftlopzigter A . W . O L I V I E R , Rozengracht 0 5 , 
beiden te Amstenlam. 

Amsterdam, 15 November 1880. 
J I T T A , 

President. 
M . F . D E M O N C H Y , 

Sec referte. 

A A N B E S T E D I N G . 
Namens den Hoer 11. O. KOSTER H G z . tc 

Sieuwcr-Amrtel zal op Zaterdag 11 December 
1880, lies middags ten 12 ure, in liet. Hotel lie 
OUDE GRAAT, Kulverstrant Amsterdam, wonlen 
aanbesteed: 

Het boawen van eene Villa met Serre, 
Veranda's, Volière, Fontein, IJzeren 
en Houten Hekken, Walbeschoeiing 
enz. op een terrein, gelegen aan de 
Kosterstraat, gemeente Nieuwer 
Amstel. 

Het bestek en ile teekeningen liggen in voor
noemd Hotel ter visie; de gedrukte liestekken aijn 
» f t .— verkrijgbaar bij ilen liockbandrlnnr LAU
R E N S JANZOON" K O S T E R (voorheen 11. (1. KOS
T E R H G z ) Nietiwendijk hoekOndenbrugsteej;. Nadere 
inlichtingen geeft op franco aanvrage 

IJ. R U V O E T S O l . Architect tc Amsterdam 

AANBESTEDING. 
Op den 0 Decemlier zal de Architect W , T i l . 

DIBB1TS, namens zijn princijiaal, bij inschrijving, 
aanbesteden: * w 

Het bouwen van eene BOERDERIJ 
met K O E S T A L voor 30 Koeijen , op 
het Landgoed, bewoond door den 
landbouwer B E E T S , aan den Rijper-
weg in de Beemster. 

Aanwijzing in loco op den 2 December, des voor
middags ten 11 ure. 

Bestek en Teekeningen liggen ter inzage bij den 
Heer W . J . T U I N , Wethouder te Edam en op het 
Bureau van voornoemden Architect, Coeboornstraat, 
Arnhem, terwijl Bestekken tegen M a l i n g van fO.üii 
te verkrijgen zijn hij den Heer G . J . T H I E M E le 
Arnhem. 

~ATÊ. B R A A T , 
Bouwmaterialen, Lood- en Zinkwerken, Rotter

dam , Goudsche Singel 98. Generaal-Agent voor 
Nederland en Indie van de zoo gunstig bekende 

PORT L A ND-CEM ENT, 
uit de fabriek van de Heeren JOSSON & DE L A N G L K . 

Zie De Opmerker van 30 October cn 13 No
vember II. 

A a n b e s t e d i n g . 

Do B U R G E M E E S T E R ilcrgemecnte ARNHEM ml, 
Dinsdag 30 November 1 8 8 0 , 's namiddag. I our 
het o|N>nbaar ten Gemeenteliiii/r aanbesteden 

Het afgraven. egaliseren en verharden 
van den Klarendalschen weg, het 
Noordpad en de Verlengde Hoflaan. 

Teekeningen ter inzage; bestekken tegen betaling 
ter Secretarie verkrijgbaar. 

A l>f « " i i i . ' . M i Depot 
D E R 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 

W C " . , T l M E S , F R A I R I J K . 
Z I L V E R E N ' M E D A I L L E 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 PARIJS. 
Teekeningen en Prijscourant zijn te bevragen bij 

J. J . S A N D , Wijnhaven 76 Hotterdam, alwaarook 
verkrijgbaar: Verst billende soorten van goedkoope 
T E G E L S en TROTTOIRSTEENEN (genre 
Sarreguei nines). 

Moziiik Tegels voor Vloeren 
in K E R K E N , W I N K E L S , V E S T I R U I . E S , CORRI
D O R S , W A R A N D A ' S , enz., alsmede B E K L E E D I N G 
van M U R E N , T E G E L S voor B L O E M B A K K E N ra 
P A N E E L W E R K enz. 

Uitsluitend Agentschap van Maw & <"'. 
voor Nederland cn deszelfs Koloniën 

G r . «T. O O R , 
Firma A N Ï . D E W I L D , 

Setieppmakcrsharen N". ti'J en Jafferstraal . V ' . 56. 

R O T T E R D A M . 

P 
V I O Z A I E K . 

A R K E T V L O E R E N 
en verglaasde gefigureerde Te

gels , voor Maren en Decoratie. 
D E L I N T & O ' . , Harinstvlict 7, Rotterdam. 

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 
tusschen Velsen en Umuiden. 

Goedgekeurd bij Koninklijk Itesluit vnn den IO SJeptember 
Hoofddépót: te Amsterdam over het Paleis voor Volksvlijt, Falckstraat No. 49. 

Bekroond te Arnhem met MHploma ten Oraad. 
D n r ^ i P | T ^ V ? v S E M ' l i 0 0 D E ' U E L K ' B L A U W S , HAIfDOll.UJWE en (JIU.IZE KLKIJItKNHOIJUENDE MKT.SKLSTKKNEN. zoomede 
i > ï ™ x H ? . , . . . ' ï m gewenschte PHOKIKLEN, zooals steeds aan diverse gebouwen voor versiering door ons geleverd wonlen, I'Alt-
Kl!,I VLOl!jRl!,N, enz. 

Vervaardigt alle artikelen welke bjj den bouw van Huizen, Kerken enz. gewoonlijk van steen worden aangewend, in K l A ' S T -
Z A K D Ü T C E K en ook in l>Olt I I, A M > - 1 K T I I C V I " 8 

Groothandel in le qunliteit PORTLAND-CEMENT merk . S T E R N " van T O S P F H S H , ( J R A W I W . SI O » , te Stettin; K N I O H T , B E V . , N & S f o W i enz. 

Inlichtingen ook te bekomen 
's-Bosch bij den Heer SNIJDERS V A N G E I T E N . 
Deventer . . • H . II. B E L T M A N . 
Dordrecht » de Heeren O H M . E K . 
Arnhem » » B T. V A N H E B B A C H & C". 

te Groningen bij den lieer K . S W I T T E R S . 
» Nijmegen . . . J . V A N M E E L . 
B Rottenlam . de Heeren v. D . B E R G It V V I L L E B R A N D . 

FABRIEK DE HOLLANDSCHE I.ISSEL 
D E J O I « I I & €°. 

C l 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 en vervaardigen in den kortst mogelijken tijd alle soorten van 8 toombagg.rmol .ns in hunt- of 
ijzerronstructie, volgens eigen Systeem, geschikt voor elke diepte en opbrengst van 15(1 tot 2000 M s per 
werkdag, en verder Stoomwerktuigen. Ke te l s , Dr i j fwerken . Locomobielen Heimaohines. 

ii Tegelvormmachines. IJzeren Rap- en BruRcon. t ruct ien em. 
S t e e n -

Te Koop aangeboden. 
Eene K L E I N E L O C O M O T I E F , 50 p. kracht, 

'J5 kip-wagons van 2 H A inhoud, O.'JO M . s|ioor-
wijdte, en -il» groote wagons 4 ii 5 M 3 . inbond, 
meest op veeren, nlles in /eer goeden staat, te bevragen 
bij .1. V A N OIJEN Pz. Aannemer te Nijmrtjcn. 

B. HOLSBOER, te Arnhem. 
M M * Z i l v e r e n . « e d n l l l e v o u r W a t e r 

p a * - i n n t r u s n e n t e n . 
1 * 7 0 . Uoogntr e > n d e r N c h e i s ] | n g v u u r W a 

t e r p a n - e n H o e k m e e t - l n n t r u i n e n t e n . 
Voorts: E y U E R R K S , B A K E N S , N E E T K E T T I N 

G E N , P A S S E R D O O Z E N , enz. enz. 

GAS-ZUIVERING 
door het gebruik van ijzer-oxyde, geleverd duor de 
Gas Purification and Chemical C°. Limited London. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en O o s t - l n d i ë 

W. Hoven en Soon, Rotterdam, 
bij wien bijzonderheden en prijsopgaven verkrijg
baar zijn. 

V A N RIETSCHOTEN & I M M E N S . 
Wijnstraat Rotterdam. 

R O B E Y &. C O U P ' S V E R T I C A L E S T O O M 
M A C H I N E S met ol' zonder STOOMKETEL , 
steeds voorradig. 

Wij gaiandeereu deze, als zijnde de beste ui b u mu 
SOOrt, tegen coiiciureeiende prijzen. 
Oedluslreerde prijscourant wordt op aanvraag 

toegezonden. 

C A L Q U E E R L I N N E N . 
I » p b r . t r k n n l i t r i i aan eene zijde mat, cxprcsselijk mot mijne Firma gewaarmerkt, Tertriigbaar 

in rollen van M yards (ïï Meter) ter breedte van: 

0.77 M . 0 . 9 0 M . U O M . 
P u i k e - kwaliteit d.iblM-l olyphants Whatman laatste IMslalssI 
Alle'soorten P A P I E R S A N S F I N en C A L Q U E E R P A P I E R , benevens de fijnste P A S S E R D O O -

Z E N enz. nit de incest gerenoiiimeenle Fabrieken. 

\ erknjgbaar in de Magazijnen van Teekenbehoeften voor Bouwkundigen 
van T h . .1. D O H U K te Utrecht. 

Opruiming; T a n restanten Papier tam fin voor yeel verminderde prijs. 
Monsters worden franco toegezonden 

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 . 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

VAL DE! TRAVERS, 
geeft berigt tlat 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 &. O», te Amsterdam, 
ik tot het leggen van Vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders nor geheel Neder

land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de Fabriek, Belt wag N " . 3 , te Amsterdam. 

De Directeur W . P. W A L S H . 

door 

Aanbesteding. 
B U R G E M E E S T E R KN W E T H O U D E R S van HER-

K1NQEN zullen, behoudens nadere goedkeuring van 
II.II. Oed. Staten dezer Provincie, op Zaterdag den 
4 " December, des voormiddags ten IU ure ten raad
huize te Dirkslaml, in het openhaar aanbesteden: 

Het verbouwen en vergrooten der 
Gemeenteschool, het leveren van 
schoolameublement en het heratellen 
der onderwijzerswoning. 

D e bestekken en teekeningen liggen ter inzage en 
overname, ten raadhuizc der gemeente Herkingen , 
alwaar, zoowel als bij de Heeren M . W I J T E N 
Z O N E N to Rotterdam bestekken ad fi (ter exem
plaar verkrijgbaar zijn. C'opien der teekeningen zijn 
bij laatstgenoemden ad fH te bekomen. 

Aanwijzing op het terrein Dinsdag den 3 0 « , f n No
vember e. k. «les votum, ten 10 ure door den archi
tect J . I. V A N W A N I N G 0 . Schie 8<i te Rotterdam, 
alwaar desverlangd nadere inlichtingen te beko
men zijn. 

Aanbesteding. 
H U H O E M E E S T E R E N W E T H O U D E R S T A N SOM* 

MELSDIJK zullen, behondens nadere goedkeu ring 
van H U . Gedeputeerde Staten deser Provincie, op 
Zaterdag den 4** 1 December, des vin. ten 1 1 me 
30 min. ten Raadhuize der gemeente, Ln bet openbaar 
aanbesteden i 

Het V E R B O U W E N der verlaten Ge
meenteschool tot bewaarschool, en 
woning voor de onderwijzeres. 

D c bestekken en teekeningen liggen ter inzage en 
overname, ten Raadhuize der gemeente, alwaar be
stekken met eopièn der teekening ad ƒ 2 per stel te 
bekomen zijn. 

Aanwijzing op het terrein Dingsdag den 3ö**a 

\ovember e. k., ties vooriniddairs ten 8 ure door 
den architect J . I. V A N W A N I N G , O. Schie 8 0 , 
te Rotterdam , alwaar desverlangd nadere inlichtin
gen tc bekomen zijn. 

Burgemeester en Wethouders van Sommelsdijk, 
V A N DUIJVENDIJK , 

Burgemeester. 
C. J O P P E Gz. 

Weth. L. S. 

Aanbesteding. 
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 DEN 

HOMMEL zullen, behoudens nadere goedkeuring van 
H l l . Ged. Staten dezer Provincie, op Vrijdag den 
3 December, des nam. ten '2 ure ten raadhuize der 
gemeente, in het openbaar aanbesteden: 

Het bouwen eener school voor 220 
kinderen en eener onderwijzerswo
ning, met bijlevering van het schóól-
ameublement. 

De bestekken en teekeningeu liegen ter inzage sa 
overname, ten raadhuize tier gemeente, alwaar, 
zoowel als bij de Heeren M . WIJT n Z O N E N te 
Rotterdam liestckken ad ƒ 1 per exemplaar ver-
krijghaar zijn. Copièn der teekeningen zijn bij 
laatstgenoemden ad ƒ 8 per stel te bekomen. 

Aanwijzing ophol terrein Maandag den '29sten No
vember e. k. des nam. ten 1 an door den architect 
J . I . V A N W A N I N G , 0 , Schie 8 6 , te Rotterdam, 
alwaar desverlimgd Daden inlichtingen te bekomen zijn. 

Aanbesteding. 
B U R G E M E E S T E R E S W E T H O U D E R S van OUDE 

TONOE zullen, behoudens nadere goedkeuring van 
IIII. God. Stalen dezer Provincie, op Vrijdag den 
3<i.n th'cember, des n, m. ten 4 ure len raadhuize 
der gemeente, iu het openbaar aanbesteden: 

Het gedeeltelijk afbreken der Gemeente
school en het terzelfde plaatse bou
wen eener school voor 384 kinderen, 
met het leveren van het achoolameu-
blement. Het afbreken en op dezelfde 
plaats bouwen eener Onderwijzers
woning. 

De bestekken en teekeningen liggen van al'Dings
dag '23 November ter inzage e;i overname, ten raad
huize der gemeente, alwaar, zoowel als bij de Heeren 
M . W I J T E N Z O N E N te Rotterdam bestekken ad 

f i per exemplaar verkrijgbaar zijn. Copien der 
teekeningen zijn bij laatst genoemden ad / 3.00 per 
stel te bekomen. 

Aanwijzing op het terrein Maandag den '29 No
vember e. k. ties n. m. ten 3 a n door den architect 
J. I. V A N W A N I N G , 0 . Schie 80 te Rotterdam, al
waar desverlangd nadere inlichtingen te bekomen zijn. 

Rurgemecster en Wethouders van 
S. E . A N E M A E T , 

.Burgemeester. 
F . A R E N D S , 
Weth, l. S. 

H. & J. SUYVER. 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

de WtoUandiche Tuin, 
Groote Bickerstraat 20 en 2 2 , en „Het Zeepaard", 

einde Groote Bickerstraat, te Amsterdam. 
S T O O M K E T E L S van alle bekende typen 

en reparatien aan bestaande K E T E L S wonlen in 
den kort-st mogelijken tijd geleverd en uitgevoerd. 

LOUIS GOFFIN & C,E. 
AVENUE HOOIER 28. 

L U I K . 
Eigenani* cn exploitanten van H A R D S T E E N - cn 

van K E I J E N G R O E V E N . 
Gedrukt bij ü. VV. van der Wiel Ic Co. te Arnhem. 

Vijftiende Jaargang. N \ 49. Zaterdag 4 December 1880. 

D E O P M E R K E R . 
"WEEKBLAD 

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 . 
Het Weekblad verschijnt des Zaterdags. 

Bet abonnement bedraagt MOT hrt biiiiicnlninl flM per I m 
m l bij vooruitbetaling SM gulden pel jnar. Afzonilirlijkc aeaUBOn 
sttbssUHag 15 cent. 

VI II. Ir II l 

bij vuu 

Alle stokken en advertentién te adresseeren san 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentiën uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Advertentién van 1 - 5 
plaatsruimte cu 10 cent v< 
tenlaud ''iit | H T rejetd. 

•egels ƒ 1 . — , daarboven 20 cent voor eiken regel 
SC eeu be wij a nommer. Adverteutieu vuur het bui-

I N T E R N A T I O N A A L OCTROOI-CONORES. 

Pen iden November j l . werd te Parijs, aan het 
Ministerie van M M M M ^ b S Zaken. door de Ministers 
vnn I l u i t e i i l an»aaT iWiKW r eu van Landbouw cn 
Koophandel, «Ie conferentie tot bescherming van den 
industr ië len eigendom geojiend. Daarbij zijn tie 
volgende Stalen vertegenwoordigd, als: 

< lostenrijk-Hongarije, door Wörz cn Herich, Regee-
ringsleden cn graat Castel, secretaris hij een der 
Minister,en; — België, door A. Demeur, Kamerlid 
en E. Dujeux, chef-dc-bureau hij dc afdeeling Oc
trooien; — Brazilië, door De Villeneiive, Minister
resident; — Vci-eeuigde-Staton van Noonl-Amerika, 
door ücneraal Noyes en J. O. Putman, Minister-
resident; — Frankri jk , door Bozeriaii, Senator, 
Jagorschmidl, gevoln>ach(igd Minister en Qirard , 
Directeur van tic afdeeliiig liiiineiilamlscbe handel: —• 
Engeland, door Reader-Lack, Directeur bij de af
deeling Octrooien; — Ita l ië , door ludell i , gedepu
teerde en Frinrheri , ehel-de-bureaii bij de afdeeling 
Octrooien; — Luxemburg, door Jonas, zaakgelastig
de; — Nederland, door Mr. II. C . Verniers van 
der Loelf, lid van den Raad van State; — Portugal, 
tloor De Barros, Directeur-!.enenial bij tie Posterijen, 
C. G. de Monies, koopman cn P. d'Akantara V i -
d.iflirn. Divisie-chef bij tic Posterijen; — Rusland, 
door Von Nebolsine, lid van den Baad ran State; — 
Zweden door A. tie Lagerheiin, Secretaris-Generaal 
bij het Ministerie van Ihiitenlandsehe Zaken; — 
Noorwegen, tloor Professor O. Hroch; Zwitserland, 
dou- tien afgezant K e r n , en de ingenieurs Weibel 
en liner Schneider; — Turkije, tloor den Directeur-
generaal J. Amassian; —- Uruguay, door J . J . Diaz , 
zaakgelastigde; — Venezuela, door De llojas, M i 
nister-resident. 

Als secretarissen, met raadgevende stem, fungee-
reii Ortolan, Consul-generaal en Duinoiisticr de l're-
diliy , Chef-de-biireau bij de alileeliug Octrooien : als 
tweede secretarissen O. Bozeriun, Chef-de-bureau aau 
het Miuisierie van Justitie eu Chatain, ambtenaar 
bij het. Ministerie vau lliiiteiilandsrhe Zaken. 

De vertegenwoordigers hebben van de gedane voor
stellen de navolgende artikelen aangenomen, als: 

Ar t '2. De onderdanen en elk burger van een 
tot den Bond behoorenden Staat genieten, wat l»e-
trel't tie octrooien foor uitvindingen , fabrick-mousters 
BS modellen, lahiïek- en handelsmerken en namen 
vuu l irma's, in ieder der overige tot den Bond toe
getreden Staten, al de voordoeion, welke de bijbe
hoorende Wetgeving aan iederen Slaat iu *t bijzonder 
toekent, ol' later zal toekennen. 

Dientengevolge genieten zij dezelfde bescherming 
en wettelijke hulp, tegen elke aantasting van hunne 
verworven rechten, onder voorwaatde, dat zij zich 
aan de formaliteiten en l>epalmgeii voor den indus-
trieelen eigendom onilerwer |»n, welke de betrakken 
Regeering aan haar landgenooten oplegt. 

Art . 3. Wie in een tier tot tien Bond behooren
de Staten , op voorgeschreven wijze, een octrooi-aan
vrage , een monster of model, een handels- of fa-
brieksoierk deponeert, geniet daardoor in de andere 
Stalen, onder erkenning vau het recht van derden, 
jjediireiiile den hierna vastgestelde!) tijd, het priori-
teitsrecht. Daardoor kan de belanghebbende in een 
der andere Bondsstaten, doch binnen don hierna ver-
melden termijn, tloor tusschen komst van derden, de 
noodige stappen doen, voor de openbaarmaking eener 
uitvinding, en daardoor de uitvinding, monsters of 
modellen verkoofien of te koop aanbieden, of zijne 
merken daartoe aanwenden, zuiider tlat zij hunne 
geldigheid verliezen. 

Deze prioriteitsrechten gelden gedurende 0 maan
den voor octrooien voor uitvindingen cn 3 maanden 
VOOT monsters of modellen als voor merken. Voor 
de overseesche lauden zijn deze termijnen een maand 
langer gesteld. 

Ar t . 4. De invoer van voorwerpen, welke in een 
der Bondsstaten geschiedt, veroorzaakt in het land, 
waar het oc t iwi werd verleend, niet het vervallen 
van het octrooi. 

Hierbij blijven dc wettelijke bepalingen, betref
fende de exploitatie van octrooien, welke in het land 
van invoer bestaan, van kracht. 

Ar t . 5. De aard der industriecle monsters of model
len, als die tier handels- of fabrieksmerken, wordt in 
alle Bondsstaten, naar de gegevens der wet van het land 
van nfkoiii . i l , beoordeeld. Als land van afkomst 
geldt dat land, waarin het domicilie wordt gevestigd, 
of waar de handel zich in hoofdzaak heeft neergezet. 

Deze vestiging wordt geweigerd, wanneer het be
trokken voorwerp of artikel in strijd is met dc zede
lijke of ojienlijke wet. 

Art . ö. Ieder product, dat onrechtmatig vaneen 
fabriek»- of handelsmerk is voorzien, kan , hij het 
binnenkomen in een der Bondsstaten, waarin het 
betrokken merk wettelijke bescherming geniet, in 
beslag wonlen genomen. 

Deze inbeslagneming kan plaats hebben op last 
van het Ojienliuar Ministerie of jwel ten deelo op 
verzoek van de lie lang hebbenden, al naar gelang de 
biunenlandsche wetgeving van het betrokken land 
voorschrijft.. 

Art . 7. In alle Bondsstaten wordt elk fabrieks- of 
handelsmerk, op verantwoording cn risico van hem, 
die het deponeert, toegelaten, evenwel zonder be
trekking op den aard van het product, waarop het 
merk zal worden aangebracht 

Art . S. De naam der l i rma , welke door bloed
verwanten in een tier Bondsstaten wonlt gevoerd, 
geniet in alle andere Bondsstaten, in alle opzichten, 
bescherming in rechten, of bet al dan niet een aas-
deel van een handels- of fabrieksmerk betreft 

Art . 9. De bepalingen volgens a r t 0 zijn voor 
elk product van kracht, dat valschelijk, als betee-
kenis van oorsprong. namen van plaatsen draagt, of 
voor die beteeken is vabche namen van Qrma's voert. 

Als belanghebbende wordt aangemerkt ieder fa
brikant of handeldrijvende, die bel product vervaar
digt of daarmede handel drijft, en in de plaats do
micilie heeft, welke valschelijk alsjplaats van oorsprong 
wordt aangeduid. 

Ar t . 10. De tot den Bond behoorende Staten 
nemen dc verplichting op zich , om de uitvindingen 
welke voor octrooi vatbaar zijn. de indusirieele 
monsters en modellen, als de handels- en fabrieks
merken, door hare tentoongestelde voortbrengselen, 
op van rijkswege of officieel toegestane tentoonstel
lingen vertegenwoordigd , eene tijdelijke bescherming 
te waarborgen. 

Art . 1 1 . Onder den titel oBurcau Internatio
nale de la propriété Industrielte" zal een Interna
tionaal Bureau georganiseerd worden. 

Dit bureau, waarvan de onderhoudskosten door 
alle Regeeringen der Bondsstaten worden bestreden, 
wordt onder de bescherming van de Zwitsersche Re
geering gesteld, en werkt onder haar opjiertoozirht. 
Zijne bevoegdheden wonlen tloor eeue, tusschen de 
Bondsstaten te treilen overeenkomst vastgesteld. 

Uit dit beknopt verslag blijkt, dat de bestaande 
of toekomstige nationale octrooi wetten, van de tot 
den Internationalen Bond toegetreden Staten, nis 
grondslagen worden aangenomen, en ten opzichte 
van die wetten een traetaat zal worden gesloten, 
waarhij de uitvinder , industrieel of handeldrijvende 
eu in 't algemeen elk burger van een Bondsstaat, ln 
alle Bondsstaten eene zekere bescherming wordt ge
waarborgd Daarbij moet niet uit het oog worden 
verluien dat iu elk land, waar eene langduriger 
bescherming voor eene uitvinding wordt verlangd, 
een octrooi moet worden verkregen. 

liet verdient zeker Opmerking dat de tol.stand ko
mende Internationale Bond juist onder het oppertoe
zicht komt van Zwitserland, waar, evenals hierte
lande, eeu eigen octrooiwet gemist wordt. 

Het behoelt zeker wel geen nailer betoog, dat nu 
ook ons land voor een eigen wetgeving op de oc
trooien dient te gaan zorgen. Wij moeten nu aller
meest de handen aan den ploeg slaan, want door 
onzen vertegenwoordiger bebben wij bet bewijs ge
leverd, dat wij eene rechtmatige bescherming van den 
industrieelen eigendom zijn toegedaan. Indien wij 
dus onze belangen door den Internationalen Bond 
willen zien behartigen, dan zal dit — zooals terecht 
iu Zwitserland is aangetoond (') — in elk opzicht 
mogelijk zijn, wanneer een eigen wetgeving de noo
dige grondslagen , naar opgedane ervaring, cn een 
moreelen steun daarvoor kan geven. 

D. v. R. 

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 
H O U W K U N S T . 

A F D E E M N G ' S - G B A V E N H A O B . 

In dc vergadering der Afdeeling 's-Gravenhage van 
de uMaatschappij tot bevordering der Bouwkunst" 
Donderdag den SSeten November gehouden, wenl, naar 
aanleiding van de nieuwe wet tier Maatschappij, het 
reglement gewijzigd en , nadat op de veranderingen , 
tloor het Bestuur daarin voorgesteld, alsnog tot en
kele wijzigingen wenl besloten, is het aldus veran
derde reglement met algemeene stemmen aangenomen 
en zal dit ter goedkeuring aau het Bestuur der 
Maatschappij worden opgezonden. Nadat alvorens 
wederom twee nieuwe leden waren aangenomen, werd 
door den heer .1. F . Metzelaar zeer uitvoerig gespro
ken over shot herstellen van monumenten," 

Spreker vond aanleiding dit punt te behandelen, 
omdat leedweeën en schrik zich van hem hadden 
meestergemaakt bij bet lezen der twee ingediende 
rappirten omtrent de restauratie van het Raadhuis 
alhier cn daaruit maar al te veel blijkt, welke waarde 
men hecht aan onse monumenten, zijnde tlat volgens 
zijn opvatting niet het restaureeren , maar bijna ver
nietigen daarvan. 

Geen critiek wenscht spieker te leveren op de 
bovenbedoelde rapjiorten, maar alleen de vraag te 
stellen: nis de weg, dien men hier bewandelen wi l , 
de goede weg?" De heer M . wijst nu op de aan
leiding tot het instellen eener commissie tot het 
bewaren onzer monumenten en op du sympathie, 
waarin die commissie eerst deelde, welkt' later in 
antipathie veranderde, toen zij blijken gaf can moer 
eenzijdige richting voor te staan. 

{') Zie het artikel „Omruuieit uu Uctrooiwetteu" iu De 
(kmerèsf van lli November j l . 

Wat nu is de waards van een gebouw om be
waard te blijven ? vervolgt spreker; het is om te 
herinneren aan de vroegere toestanden en ons uit tie 
•oietthsanche waarde bet gebouw te leeren kennen, 
zooals het toen is daargesteld. Hoewel wij die ge
bouwen zelden Ongescbcnden vinden, is het toch onze 
plicht ze zooveel mogelijk voor ondergang te bewaren. 
Spreker sohettit den min aangenaiiien indruk, dien 
de restauratie van enkele oude kasteden en ridder
sloten in Dultaebland op hem gemaakt beeft, daarbij 
meer bijzonder een beschrijving gevende vandeStol-
zenfvls en den Wart burg , zooals die kasteeli-n vroeger 
bestonden en in de laatste jaren zijn gerestaureerd. 

Wat die van het eerste betreft, hetgeen op last 
van deu Keizer geschied is, het oude karakter is 
daarbij ifeheel verloren gegaan, en terwijl spreker 
zich bij zijn liezoek aldaar in gedachte geheel ver
plaatste iu dien ouden toestand, gevoelde hij zich 
niet instaat, zijn wandeling door het gelwuw voort 
te zetten, toen men hem bij het binnentreden van 
de groote /aal verzocht, de aldaar voorhanden pan
toffels aan te willen doen en dat om deu vloer, 
vroeger in tegels, thans in een prachtigen parketfloer 
veranderd, niet le bederven! 

Bij de restauratic van den Wartburg, die goed 
geslaagd en inderdaad met studie en toewijding uit
gevoerd wenl , is veel gedaan om de werkelijkheid 
terug te geven — en torh mist men ook hier de 
waarheid, omdat alles ingericht is om den thans 
regeerenden Hertogen zijn bof te kunnen ontvangen. 

Zoo vindt men in een der zalen een kast, uit 
planken op zeer eenvoudige wijze samengesteld, doch 
met Romaaiisclie ornementen beschilderd. Men zegt 
onwillekeurig: «neen , neem dat kinderachtige werk 
weg, het is hier de plaats niet, het is onwaarheid." 

Ontneemt uien den ouden eerwaaitligen grijsaard 
zijn lange witte haren en vervangt men diedoor een 
nieuwe pruik, — dan doet men den man onrecht 
aan j — dergelijk werk uu , Mi jnheren , is men, naar 
het mij voorkomt, op weg ook hier te verrichten. 

Van het Mauritshuis heeft men de verf, waarmede 
fA zandsteen bedekt was, afgenomen, hier en daar 
nieuwe stukken en hoeken ingezet; die steen is op 
den duur niet tegen wind en weder bestand en zal 
dus niet blijven bestaan; het metselwerk der gevels, 
dat geverfd was , heeft men ter diepte van een halven 
steen uitgekloofd en met nieuwe steen ingemet
seld, — inwatering zal ongetwijfeld daarvan het 
gevolg zijn. 

Zoo ook aan de geveh van dc rijksgebouwen aan 
liet Buitenhui, alwaar men zelfs de roiitretbrten en 
de strekken boven de kozijnen op gelijke wijze be
handeld heeft. 

Dergelijke restauratien mogen nu al in de eerste 
Jaren voldoende schijnen, — de nadeelige gevolgen 
echter zullen niet uitblijven, enkelen der heeren 
zullen zich niet mij herhuwen, dat men den molen 
te Rottenlam, bij den ingang naar het vroegere 
station van den llollandscheii Spoorweg altlus heelt 
trachten te herstellen . en zich Inter hebben kunnen 
overtuigen, hoe dat aangebrachte metselwerk van 
het oude afgeweken is en allerlei bochten cu unellen-
heden vertoont. 

Van den gevel tier Loterijzaal heeft men de eer
biedwaardige oudheid weggenomen cn nieuwe steen, 
door each of zwartsel gekleurd, daartegen aangebracht. 

lu de oude Kapel, waaronder zich nog de graven 
van zoovele groote mannen bevinden, heeft men een
voudig een verdieping gebracht eu daarin bureau's 
voor de departementen gevestigd. 

Men gaat thans nog verder, klooft niet meer af, 
doch stelt een geheel nieuw gebouw in de plaats 
van het oude. Van de zuo beroemde Kloostergang 
te Dtreeht, Laatstelijk geheel vernieuwd, is niets 
vun het oaoe overgebleven, cn zoo verder. 

Nu vraag i k , Mijnhccren, is dat dc wijze, waarop 
wij onze gebouwen moeten restaureeren.' Eu wanneer 
men dan wellicht de vraag tot mij richt: Wat en 
hoe dan te doeu? dan antwoord i k : Men moot 
trachten' ze zoolang mogëTTjlt te liehoudcn , —alwat 
men wil namaken, kan men niet zoo doen als dit 
vroeger geschied is; — het schrift van voorheen is 
thans niet meer te volgen, zou nok bij onze monu
menten. 

De werken aan de Hoofdkerk te's-Hertogciilmsch, 
ofschoon inderdaad met veel zorg eu piëteit uitge
voerd , blijven, wat enkele slokken betreft, toch 
droog eu dor. Ik geloof, dat z i j , die belangstellen 
in bet behoud ouser monumenten, met kracht moeten 
opkomen tegen dc wijze, waarop men dat ook hier 
wenschl te doen. 

Op deze belangrijke inleiding van tien geachtcn 
spreker over een zoo hoogst gewichtig onderwerp ont
wikkelden verscheidene leden hun meening omtrent 
de voorgenomen restauratie van uns Raadhuis. De 
toestand van sommige deelen van bet gebouw is van 
dien aard, dat voorziening niet alleen wenschelijk, 
maar volstrekt noodig ' S teneinde dit te tawaren, 
ja zelfs ongelukken te voorkomen. Op welke wijze 
moet men nu restaureeren, om dat gebouw zonder 
gevaar te blijven gebruiken.' Zoo spraken z i j , die 
met eenig recht over den toestand van ons Raadhuis 
kunnen oonlcelen. De beer Metzelaar ziet in het 
voorstel de muren gedeeltelijk af te kloven en nieuw 
iu te metselen hoofdzakelijk de zucht om het gebouw 
te verfraaien. Spreker wenscht te behouden en niet 
af te breken. 

Dat gevoelen doet een der leden nog sterker uit
komen. Zijn er werkelijk deelen, die zóó zijn, dat 
ze niet hersteld kunnen worden, welnu, men neme 
dat Iteelil of dat stuk lijst weg, liever dan een nieuw 
beeld of een nieuwe lijst baarbij aan te brengen ; 
restaureeren , maar vooral naar de ornemenüek geen 
hand uitsteken, geen lijstwerken aanraken en alleen, 
voor zooveel mogelijk, tegen In Watering Iwveiligen. 

Die spreker zegt, dat het zeer tt: betreuren zou 
zijn, als gevolg wenl gegeven aaneen voorstel, een 
geheel nieuw stadhuis le Iwuwen. Hij wenscht a l 
leen de constructieve gebreken hersteld te zien, en 
ingeval tot een zoo Itelaiigrijk werk besloten mocht 
worden, hoopt hi j , dat toch zooveel mogelijk zal 
gewerkt worden op de consciëntie vau hem, aan 
wien dit zal worden opgedragen. 

Een ander zegt: Evenals onze voorouders ge
leefd heblien en gestorven zijn en ook zelfs van ve
len , die bet voorrecht hadden eeu zeldzaam llinke 
gestalte en gunstig uiterlijk te hebben, niets meer 
is overgebleven, zoo meent hij, dat hel ook niet noodig 
is ons Raadhuis te behouden. Laat ons het afbreken 
en een nieuw bouwen, zonder het oude te volgen. 

Nog een l i d , sprekende over de Venus van Milo, 
is van meening, dat zeker niemand tiet zoude wagen 
den ontbiekeiiden arm aan te brengen, omdat het 
onmogelijk zou zi jn, deze in harmonie te brengen 
met de schoone vormen vau het beeld, en men 
evenzoo ook over het Raadhuis behoorde te denken. 
Een ander lid merkte daarop aan, dat die ver
gelijking niet opgaat, omdat men dc Ven us kan laten 
staan, desnoods ouder een stolp zetten, doch dat 't 
met een monument als ons Raadhuis zoover niet 
mag en kan gaan. 

Daarop vervolgt een der vorige •prekers, dat er 
bijv. een beeld is, dat nu reeds op allerlei wijze 
verzekerd is; mag men dat nu niet herstellen? moe
ten er dan ongelukken uit volgen? Een der leden 
eindelijk wil liever het monument zien verdwijnen, 
dan dit in den tegenwoordigen geest te restaureeren. 

Wegens bet reeds late avonduur werd besloten , 
dc liesprekiiigcn over dit zoo belangrijk onderwerp 
in de eerstvolgende vergadering voort te zetten. 

Waarde Heer Redacteur, 
Vergun mij eene opmerking te maken met be

trekking tot uwe welwillende aankondiging van het 
nieuwe Referencebook der Westing house-Maatschap
pij in uw no. 47. 

Zij betreft de kosten van aanleg voor den vacuum-
letn als vergeleken met die van den Westinghouse-rem. 

De vacuiim-icm weegt niet tien percent meer per 

W E S T I N G H O U S E - R E M . 
(hundredweights) of ongeveer 500 kilo meer. 

Ter opheldering voeg ik hierbij ccne tabel met tie 
gewichten der twee remmen , zooals zij geconstateerd 
werden, door de Paris-Lyon Sjiourwcgmaatscliappij, op 
twee treinen van 2'. wagens, waarvan tie eeue voor
zien was van den vncuiiin-rein en de andere van den 
Westing house-rem. Beide treinen waren ingericht 
volgens de laatste ontwerpen der respectieve remiuaat-
schappijen. 

De treinen waren 
samengesteld uit lo
comotief, tender en 
25 voertuigen. De 
locomotieven waren 
niet voorzien van 
drijfwiel - remmen , 
hetgeen ten tiadeele 
van deu Westing-
house-rein komt. 

Westinghouse-rem. Vncuum-rem. De treinen waren 
samengesteld uit lo
comotief, tender en 
25 voertuigen. De 
locomotieven waren 
niet voorzien van 
drijfwiel - remmen , 
hetgeen ten tiadeele 
van deu Westing-
house-rein komt. 
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IiOCoinoticf en tender 
ieder voertuig. 

'200 kilo 
90 • 

l i i . M k i l . 
409 » 

1351 kilo 
499 • 

13741 k». 2908;') k'. 171 kilo 
100 » 

tÖ'27 kilo 
985 •• 

1798 kilo 
1091 » 
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 4 December 1880. 

Men ziet uit ile/e tabel, dat de vncuum-rem ge
middeld 1091 kilo weegt per wagen, terwijl het 
gewicht van den Wcstinghotise-rem slechts 198 kilo 
bedraagt. 

De vacunm-rem weegt dus bijna 2 J malen meet 
dan die van Westinghouse, hetgeen TOOT een geheelen 
trein een verschil vormt van meer dan 1 5,000 kilo. 

Wat de kosten van aanleg betreft, zijn ook weer 
cijfers de botte maatstaf. 

Wertinghouïc-rcm. Hardy's voetiniii-rein. 

Kosten van 
de automa
tische toe
stellen voor 

M i voer
tuig; 

(dubbele 
cilinder). 

Kusten 
van liet 
rem werk 
voor een 
voertuig. 

Totnlc 
k.i-r, II 

voor nllci 
toestellen 
van ecu 
voertuig, 

Totale 
kosten 

voor alle 
tocstellni 
vau aai 
voertuig. 

Katten 
vun dc 

vacuum-
tontellen 

voertuig 
(ilubliele 
cilinder). 

kosten 
vnu lu-t 

rem werk 
vuur tin 
voertuig. 

ƒ 240 ƒ 95 j -1:15 ƒ 408 ƒ 108 ƒ 240 

De aanlegkosten van den automat isrhon Westing-
house-rem bedragen this slechts 89 percent der tan* 
legkosten van tien niet-automatische vncumu-rem. 

De koeien van liet rein werk roor den Westinghouse. 
rem wenlen hier op 75 gulden gesteld, ofschoon 
de heer Drummond, hoofdingenieur van den North-
Hritish s[)oorweg, het Westinghouse-remwerk geheel 
klaar aan de voertuigen heeft aangebracht voor / 70. 

Londen, 1 December 1880. 
A L » . K A I T E I J N . 

Ingenieur-werktuigkundige. 

Berichten en mededeelingen. 
D U I T E N L A N D. 

— De heer Dc Ecssejw heeft de dal versperring iu de 
Furens bij Saint-Etienne bezocht, om ze uls model 
te nemen voor een dergelijke versperring, iu de 
Chngree der Panama-landengte aan te leggen. Zij 
heeft 1,044,000 fr. gekost en geeft reeds een jaar-
üjksche rente aan tie stad van 300,000 Ir. Die in 
tie Chngree, 't0 M . hoog, zou niet meer dau 25 
millioen Ir. kosten en niet alleen het zeekanaal voe
den, maar ook dc steden Colon eu Panama van 
drinkwater voorzien. 

— Van de 60,000 vierk. meier nieuwe asphalt-
wegen , die Berlijn bezit, zijn 50,000 uitgevoerd met 
saamgeperst asphalt van Val-de-Travers en bevinden 
zich in volkomen goeden staat. 7000 vierk. meier /ijn 
belegd met Duitsrh l.immer asphalt voor den/elfden 
prijs en onder dezelhle verplichtingen van waarborg 
en onderhoud als bovengenoemde bouwstof. Ongeveer 
3000 M a . zijn , bijwijze van proef, aangelegd mei 
Siciliaansch •aamgeperst asphalt. Deze proef kan 
worden lieschouwtl als volkomen gelukt. 

B I N N E N L A N D . 

' s - G r a v e n h a g e . Z. M . heeft aau deu Oostin-
dischen ambtenaar A . Wal land, laatstelijk ingenieur 
2de klasse bij den Waterstaat en 's Lands burgerlijke 
openbare werken in Netlerlandscb-lndie, thans met 
verlof hiertelande, op zijn verzoek, met ingang 
van l o . December 1880, eervol ontslag verleend u i l 
's lands dienst, met behoud van recht op [iciisioen, 
bijaldien h i j , volgens tie bestaande bepalingen , daar 
op aanspraak heeft. 

— In deze maand zal een vergelijkend onderzoek 
worden gehouden naar de bekwaamheid der perso
nen, die voor tie betrekking van opzichter le klasse 
bij den Waterstaat in aanmerking verlangen te ko
men. Tot leden der Commissie, niet dat onderzoek 
belast, zijn benoemd tie heeren J. de KruijlT, J. K . 
W . Conrad cn G . van Dieeen, hooft!ingenieurs van 
den Waterstaat te Maastricht, Haarlem en Middel
burg, W . J . S. J . B lom, J . W . Welcker en A. A . 
Bekeer, ingenieurs van tien Waterstaat te Utrecht, 
's-Hage en Groningen, met aanwijzing van eerstge
noemde als voorzitter en laatstgenoemde als secreta
ris der Commissie. 

' s - G r a v e n h a g e . Door den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandse!) Oost-lndië zijn tie volgende beschik
kingen genomen: 

bij tien Waterstaat enz, benoemd: tot opzichter 
l e klasse, tic opzichter 2c klasse A . de Baatj tot 
opzichter 2e klasse, de opzichter 3e klasse ,1. M . 
Lethe; — belast: met de waarneming tier betrek
king van opzichter 3e klasse, de sergeant bij het 
korps mineurs en sap|>eui-s J . 11. Eycken; 

bij tie Bataviasche Havenwerken , benoemd: tot 
3e werktuigkundige J . P . Wouters; 

bij deu dienst der Staatsspoorwegen op Java. 
benoemd: tot opzichter 3e klasse J . M . van Zeventer, 
bij het algemeen beheer j bij den aanleg van de lijn 
Solo—lililar—Soerabaia, tot opzichter 3e klasse A . 
van I it until. ' lei,, bij tien aanleg van de lijn Ruiten-
zorg—•Preaiiger-ltogGiitschapiiet], tot opzichter 3e 
klasse F . K . A . van Dijlevelt en .1. A . II. Duehateau 
an ontslagen, eervol, de tijdelijke onderopzichter 
3e klasse II. C. Priegelaar en tie teekenaar l e klasse 
Kadhen Djojo W i r i o ; bij de exploitatie van de Oos-
terlijnen, ontslagen, eervol, de tijdelijke onderop-
opzichter 3e klasse W. van Dillen . benoemd; tot 
tijdelijk ondenipzichler l e klasse, de tijdelijke onder
opzichter 2e kiasse E . C. Gravendaal. 

Amsterdam. Hel It ijn vaart-comité heeft zich 
weder met een uitvoerig adres gewend lot den Minister 
van Waterstaat. Met bespreekt daarin de verschil
lende plans en stelt als eiscben VOOT000 kanaal: Io. 
Zoodanige afmetingen aan tic vaart te geven , dat 
de grootste scheptn, welke tlians en vermoedelijk in 
tie naaste toekomst op den Mijn varen , ten allen tijde j 
met niet de geringste belemmering en met het minst 
mogelijk oponthoud kunnen wonlen toegelaten. 2o. 
1 1 ' ili".'I tier vaart om stoomsleepbooteii te laten 
varen met behoorlijke snelheid. 3o. Zoodanige rich- ( 

ting aau dc vaart te geven, tlat dn reis van hut 
Nooidzeekanaal te Amstenlam naar de Hoven-Waal 
binnen den kortst mogelijken en vooruit met zeker
heid le bejiak-n lijd plaats hebbe. 4o. De vaart 
gOoduuig in tc l ichten, dat latere verruiming of uit- ' 

hreiding zonder groote moeilijkheden mogelijk blijft-
Daarna komt tie commissie als resultaat eener uit

wendige uiteenzetting lot tie slotsom dat elke, hoe 
grootsch ook bedoelde, verbetering tier beslaande Keul
sche Vaart nimmer een bevredigende oplossing kan 
wonlen van het vraagstuk, waarmede geheel A m 
sterdam vervuld blijft: tie verkrijging van een korten 
en zoo onbelemmerd mogclijken weg van de Noord
zee naar Duitsehland. 

— Omtrent de poging, die men doen wil om door 
[•articuliere krac 111<• 11 het slot te Muitlen te herschep
pen in eeu blijvend gedenkteeken aan Hooft, kun 
worden medegedeeld, dat men aanvankelijk zich /al 
bepalen tot verfraaiing tier groote zaal , tie oude ver 
gaderplaats van den Muiderkring. Men stelt zich 
voor deze zaal zondanig in te richten, tlat z i j , ge
meubeld in den stijl van tie eerste helft tier 17e eeuw, 
bovendien zal wonlen opgeluisterd door geschilderde 
tafcreeleii, tlie het loven en tie omgeving van lit wit 
in herinnering zullen terugi-oc|>en. De kosten dezer 
verfraaiing worden op ƒ 1 0 , 0 0 0 geschat, buiten de 
wand beschildering en enkele portretten van leden vnn 
den Muiderkring. voor welke men op dc belauglooze 
medewerking van Noord-cn Zuidnederlandsche knuste 
naars meent te mogen rekenen. Zoo hebben de 
hoeren Portaels te Urnsset, P. v. d. Ouderaa en tt 
Witkamp te Antwerpen zich reeds bereid verklaard 
de portretten van Tesselschade, C. P. Hooft cn van 
Casper Barlaeiis op doek te brengen. Venier wenaoht 
men in perceel 65 op de Keilersgracht te Amsterdam, 

waar tie dichter van 1630 tot aan zijn dood (1647) 
gewoond beeft, het borstbeeld van Hooft aan te 
brengen. De Colinet heeft zich bereid verklaard', 
wanneer de Commissie dc uitgaven voor werkloon 
en grondstof, op ƒ 7 0 0 begroot, wil bekostigen, 
•onder geldelijke bnlooning bet borstbeeld te vervaar
digen. 

Om het noodige geld te verkrijgen , heelt de -looit-
commissie thans circulaires verspreid. 

- De Nieuwe Itotterdamsche C.mteant schrijft: 
•Naar wij vernemen, heeft het laatstelijk door 

den Rijkswaterstaat opgemaakte plan voor de ver
betering van tie bestaande Keulsche Vaart minder 
overeenkomst mei dat van dc ingenieurs Kemper 
cn Van der Vegt, dan men zou opmaken uit het 
Zaterdag II. uit bet Handelsblad overgenomen 
bericht. 

•Terwijl die ingenieurs, evenals bij het tloor den 
minister Tak in tie Tweede Kamer gebrachte plan 
geschiedde, de vaart langs het Gein volgen, wonlt 
door de Itijks-iiigcuieurs een kortere weg door deu 
Aetsveldschen polder aanbevolen. Voorts woidt, in-
plaats van de vaart op tie Linge te benouden cn 
het punt van uitmonding in tie Merwede boven 
Gorinchem voor te stellen, zooals de heeren Kemper 
eu Van der Vegt- hebben gedaan, iu het. ontwerp 

der Rijks-ingenieurs het punt van uitmonding bene
den die plaats gebracht, met vermijding van de 
Linge, aan de opneming van welk vaarwater groote 
bezwaren verbonden schijnen. 

nMaar wat in de eerste, plaats, ook mei het oog 
OJI het belang dat Utrecht bij de Keulsche Vaart 
heeft, de aandacht verdient, is dc behandeling tier 
spoorwegkru isingen bewesten Utrecht, waarronde da 
Bcheepvaaitbekugeu zoo nauw verbonden zijn. Het 
ontwerp der Rijks-ingenieurs bevat daarvoor twee 
gelukkige oplossingen, terwijl in dat vnn tie inge
nieurs Kemper en Van tier Vegt hoegenaamd niets 
voorkomt tot opheffing van de bezwaren aan die 
sjworwegkruisingen , met hel oog op de scheepvaart, 
verbonden en bij liet ontwerp van tien minister Tak 
met zoo donkere lijnen geteckend. 

»Een der meest overvragende bezwaren tegen eene 
richting langs Utrecht schijnt door de Rijks-inge
nieurs bij hun ontwerp uit den weg tc zijn geruimd. 

iNog zij terloops opgemerkt, dat het laatste 
plan der Rijks-ingenieurs antcrietir is aan tlat vun 
de ingenieurs Kemper en Van tier Vegt." 

' s - H e r t o g e n b o s c h . Hooft ingeland en vau bet 
nieuw opgericht waterschap tot verbetering van den 
waterstaatstoesianil in het noon looste lijk deel van 
Noord-Brabant zijn tloor hunnen voorzitter, Mr. A . 11. 
Sassen, tegen den l i lden December a. s. ter ver-
gatlering opgcroejiei). 

Naar meu verneemt, wonlt tloor het Besluur van 
het waterschap voorgesteld, aan het Rijk eene bij
drage van 2 millioen gulden uit tic kas van bet 
waterschap aau te lijeden, in de kosten van de Ope
ning tier Oude Maas en der overige voorgenomen 
rijkswerken. Eene som van f 300,000 wordt afge
trokken om in eigen boezem eenige noodzakelijke 
verbeteringen tc brengen. Gedurende de eerste 5 
jaren zal ieder jaar in 's Rijks kas gestort wonlen 
f 40 ,000 ; het dau nog overblijvende bedrag iu twin
tig jaarhjksche gelijke termijnen. Indien op 1 Oc
tober 1885 do Heeienwaardensche overlaten niet ge
sloten z i jn , wonlt de betaling tijdelijk gestaakt; is 
0 jaar later dc Ikiersche Maas niét gesloten, dan 
geschiedt dc afsluiting aan dc oostelijke grens van 
het waterschap| da daarop vallende kosten worden 
alsdan van do bijdrage afgetrokken. Vooris wordt 
bedongen, tlat tloor het Rijk zal worden gegraven 
een kanaal van 's-Bosch naar liedikhuizen , ter voor
ziening in de uitwatering der landerijen, gelegen 
in het inundatie-gebied van de Dommel en tic A a 
bij 's-Hertogenbosch, en dat tloor het Rijk eene sluis 
aan tic uitmonding van dat kanaal zal wonlen ge
legd , dienende tot irrigatie van landerijen. 

Arnhem, l iet Arabemsche Museum van Oud-
beden is dezer dagen verhuisd naar de vroeger door 
de Latynscho school boven het Waaggebouw gebruikte 
lokalen, en Mr , Staats Even is als opvolger van 
den heer Wessel Kiuwps als bestuurder opgetreden. 

Het museum bestaat thans uit drie doelmatig in
gerichte vertrekken: in twee daarvan hangen de 
schilderijen eu ventere afbeeldingen , en zijn de meeste 
voorwerpen iu glazenkasten geplaatst. Iu het derde 
vertrek treft uien hoolilzaketijk de baalden aan, en 
andere, van voormalige gebouwen en poorten afkom
stige, meeat zware steenen voorwerpen, benevene 
enkele modellen en altaarstukken 

Er zijn vele belangrijke coJlectien en verzamelin
gen, welke Mr. -1. W , S taa f Even in de Arnhem-

sche Courant opsomt. Hij voegt aan zijn overzicht 
tie volgende juiste opmerking toe: 

»Dat echter ons Arnhcmsch museum nog bij die 
van vele andere plaatsen in rijkdom van voorwerpen 
onderdoet, is hoofdzakelijk toe te schrijven aan te 
groote vasthoudendheid, tlie inz lei beid nog bier 
beerscht bij vele met tie inrichting zeker onbekende 
particuliere bezitters van dikwijls zelfs weinig be
duidende Voorwerpen, waarvan een overgang naar 
eene openbare verzamelplaats in het algemeen belang 
grooter nut zoude hebben.'' Maar — die vasthou
dendheid, waarover tie heer S. K klaagt, wonll 
volstrekt niet alleen te Arnhem aangetroffen, 

Utrecht, De Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen heeft een werk ondernomen, tlat 
den handel veel gemak kan geven. Zij zal namelijk 
tabellen uitgeven, waarin de vracht prijzen wonlen 
opgegeven van vciichilleutle goederen tusschen de 
stations dier Maatschappij en de stations der Neder
landsche. Belgische, Fransehe en Duitsche spom-we
gen. Dit werk is ondernomen op voorstel vau tien 
beer .1. .1. Ileijermau, goederen-inspecteur bij ge
noemde Maatschappij , onder wiens toezicht de ta
bellen in luuiiiidclijksche afleveringen zullen worden 
bewerkt. Met behulp van tlezc labellen zal men niet 
een enkelen oogopslag kunnen vinden. wat anders 
vaak een langdurig naslaan en een lastig berekenen 
vordert 

Leeuwarderadeel. In tie jongste vergadering 
van den Raad dezer gemeente wenl tloor den voor
zitter medegedeeld, dal de onderneming van tie lirma 
Meriens ft Finet aau de Neder lamlschc Tramway-
maatschappij le Utrecht is overgegaan , en deze om
trent tien aanleg en de exploitatie van tramwegen 
met tie betrokken gemeentebesturen wenscht te on
derhall.leien. De Raad besloot hierop te berichten, 
dat tie gemeente pereDOnhJke gei lach ten wisseling daar
over noodig acht, doch dat zij overigens zich uu 
niet meer gebonden acht aan de gevoerde onderhan
delingen met de firma Mertens Sc Finet. 

Zwolle. De o|iening der s(worweglijn Zwolle -
Almeloo is bepaald op I Januari a s. 

Woerden. De heeren .!. Paling Hz. en A . J . 
T. Hofman alhier hebben concessie aangevraagd voor 
een stoom tram tot vervoer van personen eu goederen 
tusschen bier en Utrecht. 

Vreeswijk. Over de verzakkingen in tien Noorder-
Lekdijk, die onlangs plaats hadden, zijn na ingesteld 
onderzoek uitvoerige rap|Kirten uitgebracht aan Ge-
dep u teen le Staten. 

Daaruit blijkt, tlat de verzakkingen rich hebben 
voorgedaan in twee vakken van tien in den loop van 
dit jaar verhoogden en verbroeden dijk. Beide ver
zakkingen bepalen zich tot tic binnenzijde van den 
dijk, waai' de verbreedlng is aangebracht: aan de 
rivierzijde heeft de tlijkskruin hare hoogte behouden. 

Het eene dijkvak ligt van 1100 tot 1375 meter 
boven het dorp Vreeswijk, en is dus 275 meier lang ; 
het andere ligt 1501) meter tieneden dal dorp en is 
100 meter lang. 

De verzakking der kruin aau de landzijde bedroeg, 
als maximum, in het dijkvak boven Vreeswijk 1.60 
meter en in dat beneden Vreeswijk 3.34 meier. 

Beitle verzakkingen zijn geschied in dijkvakken, 
waar, blijkens de in dit jaar uitgevoerde grondborin
gen, op 3 eu 2.50 meier onder het maaiveld, eene 
slappe klei- en veenlaag ter dikte van 3 cn 2.50 
meter aanwezig was. Zij eindigen juist ter plaatse 
waar die slapjie lagen door meer vaste grom!slagen 
wenlen vervangen. 

Zij hadden bovendien niet plaats onder de oude 
dijkskruin, waar tloor de sintert tal van jaren uit
gevoerde dij ks vei hoogingen dc ondergrond iueenge-
drukt en tic sktppe lagen verdreven waren, maar 
nagenoeg uitsluitend nader het verzwaarde lanton-
dijksbetoop, waar tlie intlrukbare grondlagen nog 
weiden aangetroffen. 

De verzakking boven Vreeswijk is geheel iu verti
cale richting, zonder noemenswaardige onperaingvan 
het maaiveld geschied; die beneden Vreeswijk is ook 
hoofdzakelijk in dezelfde richting, doch de lage moeras
sige griend, tlie langs tien binnendijksteen l ig t , is ten 
hoogste ongeveer 1 meter gerezen, terwijl tie ver
zakte binneiikrninlijn ongeveer I meter landwaarts 
verschoven is. 

Reeds in den loop van dezen zomer is men, let
tende op tie uitkomsten der grondboringen, erop 
bedacht geweest, om tic dijkvakken, waarachter dc 
slappe lagen aanwezig waren, door zware binnen-
bermen te versterken, en juist op de beide thans 
verzwakte gedeelten waren zulke bermen ontworpen, 
teneinde den dijk te steunen en de opjiersing van 
ondergrond aan de landzijde te voorkomen. 

In het dijkvak boven Vreeswijk was het aanbren
gen van den biniienberm reeds vóór de verzakking 
aangevangen en is thans nagenoeg voltooid; in dat 
beneden Vreeswijk is nu nog ecu zwaarder en breeder 
binneiiberm, dan aanvankelijk ontworpen was, aan
besteed, cn er wonll met kracht aau gewerkt. 

Uit een en ander is af te leiden, dat tloor het 
sterk ineeudrukken vnu den ondergrond, beide dijk
vakken in veel beter wnterkeerenden staat zijn ge
bracht dan zij voorheen waren. 

Er bestaat dan ook geen gegronde reden om zich 
over het voorgevallene ongerust te maken. En als 
men in aanmciking neemt, dat ite verzwaanle dijk 
reeds in deze maand een hoogen rivierstand heeft 
gekeerd, en tlat van tic 32,500 meier lengte, die in 
dit jaar zijn verhoogd un verzwaard, slechts 375 
meter, cn tlau nog alleen aan de landzijde, verzakt 
zijn, mag men gerust zeggen , tlat dedijksverzwaring 
een goed geslaagd werk is 

ïn i ikwir i i ï iwn van \;in!n-sh'iliiii:ni. 
Maandag, a lier. 

MaaMrli In . te |tl uren. .looi- het ministerie van wa
terstaat enz., aan het gehouw van het prov. bestuur; het 
vijljurig ouderhoud van d" Non niervaart met het zijkanaal 
uaar de Maas. in Limburg. Raming .' ilon per jaar. 

HellevaelMliila. te 10 ureu. iu kamer AIO van kazerne 
ito, 1: het verbeteren vuu de vesting Hellevoet-duts (8e 
gedeelte). Itaining /2H.00O. 

Iliirrtrei In te 12 uren, in bel raadhuis: de pi ta-
tische rioleeriug, volgens het Ljeiiiurstclsel, van een ge

deelte van bet bouwterrein, gelegen tusschoii tien Singel 
(Zandweg) en ile Coruelis-de-Wit 1st raat. 

Le lden , le 12 uren. door M. P. Oiidsbooni eu A. N. 
('. van Mees: hel maken van een gehouw en verdere 
werkeu tot uitbreiding der broodfabriek aau de Hooge-
woenl no. +. 

Beetrissen te 12'/, uren. door burg. en weth.: het 
vernieuwen, herstellen en onderhouden der bestratingen 
binnen de gemeente, over '81/'82. 

'a-Hage, te l uur. door het gei neen tel» stuur : het 
leveren van Waal- eu Rijii-straatst.-en. 

Mn-dag 7 lier. 
Ilrerht, Ie 10 uren. in het gelmuw voor Kunsten eu 

Wetenschappen: het maken van een (remeenrchapsweg 
tusschen hel lortVossegat en het werk aan den Honfddijk. 

'e-SJegOi te 11 uren. doorbel ministerie van marine: 
het ger Iniak n leveren van het hardsteen werk voor 
bet etablissement. Iiestemd voor de verlichtingJ lo, op 
Oiidiopwalcroilaiid (Straal Gaspar), 2o. np Taudjong-
Berikat (Banka) 

tanen, te |2 uren, door het ministerie van waterst. 
euz.. aau tiet gebouw van tiet prov. bestuur: liet bou
wen van 4 bi'Ugwacht.i'swoningen hij ile Norger-. Oi,do-
Hiever-. Wittelter- en Lokbniggen on de Drents he 
Hoofilvaart in 4 perc. en in ma-sa. Ramiug: pert I, 
/»SU5: [-Tc 2. ƒ3085; |HIV. 3, / 3085; perc. 4. ƒ3130. 
.Massa J 12.595, 

Haarlem. t>> ] uur. door dijkgraaf en heemraden van 
deu Haarlem rmecijmlili'r. ter secretarie iu de .huisstraat: 
het verhoogen van den ringdijk en jaagweg met bermen 
tusschen den VijThnlxerweg en de brug van Haarlem. 

C i r e o M , door de Neder). Rünspoorwcgmaatscbappij: 
fn-t maken vau eeue goederenloods op den steiger aan 
den Wesierdok.lijk te Amsterdam. 

Weenadag , H lier 
Garlnrhem, te 10 ureu, op het bureau der genie: het 

maken van een verdedigingswerk bij bet Steurgat. Ra
ming ƒ181.000. 

I'iirnii-ri-nili-. le 11 uren. door den architect II. P. 
van den Aardweg: lo. het uu houwen van het kaaspakbuis 
diet Slof. tot 8 woon- en winkelhuizen; 2o. het schil
deren van 3 andere perceelen. 

llarrirerliC, te fl uren, in «Pas Bulten"'. het bouwen 
van een huis, op een terrein atm de Raamstraat. Il 57-1/76. 
lub hij W I'. vau llije, Lange-hh-estraat. l l 030. 

Hunderdng, » lire. 
e-BMNWh, te 10 IIIVII, door de besturen der polders 

Van der lagen cn Ktii|N-l-en-Meerwijk. ten Stadhuize: het 
opruimen van 4 oude eu het maken van 4 nieuwe brug
gen met bijbehoorende werken, ui 3 peiveelen. 

Ilairweg-llaarlrm. le | l l ui door het bestuur van 
deu lloiitrakpilder. in liet linde Huis ter Hart: her Inste
lling van bel makeu van een sloomlmntstciger en verdere 
los- eu laadsteigers. ui 2 perc, op gewijzigd bestek. Inl. 
bij den opzichter W. Tuynman. aldaar. 

Helder, te ] | uren. iu Tivoli: lo. het maken van eeu 
fort op de Hnrsens. Haming /'340.000; io. het verbeteren 
van lu-t fort Kijkduin. Haming / 50U.IMH). 

Lelden, te )-J uren. il.mr huig. en weth.: lo. het drie
jarig onderhoud van het raadhuis: 2o. idem van onder-
scheidei [lenhare gehouwen eu verhuurde huizen; 3o. 
vau de gehouwen en het ameublement der n|»enl>aro scho
len. Iul. hij ili-II gemeentearchitecl 

Arnhem, te 1 uur. door den burgemeester: bet ver
beteren vau het 3 4e blok der Stads waaiden, 

llaarlrm, te 2 uren. door burg. eu wetb.: het maken 
van eene brug over .Ie |.eids bevaart, nabij het Tuin-
laautje. aldaar, eu hi|Umciide werkeu. Iul. bij den ar
chitect .1. K. van deu Arend, tusschen 6 en 0 Dec, vau 
9 - 10 uren. Aanw. 0 lier. Haming j 22.800. 

llaarlrm. le i1 , uren, door hel'ministerie van bin-
neiil. zaken, aau het gebouw van het prov. hestuur: lo. 
bet tweejarig ondei houd van- en het doen van eenige 
herstellingen eu vernieuwingen aan bet gelmuw van 
's Rijks kweekschool voor vroed vrouwen te Amsterdam. 
Raming ƒ 2000 ; ft», bet tweejarig onderhoud van- en 
bet doen van eeuige herstellingen en vernieuwingen aan 
bet iKiviljoeii «Welgelegen'"te Haarlem. Raming / 7.W0: — 
So. het tweejarig onderhoud van- en het doen van her
stellingen en vernieuwingen aau de leerschool, heimerende 
bij de Rijks-kweek*rl I ioor onderwijzers te Haarlem, 
Raming ƒ2000; — 4o. het tweejarig onderhoud van- en 
het doen van eenige heistellingen en vernieuwingen aan 
de Rijks-academie van I kiende kunsten te Amsterdam. 
Raming ƒ8600; 6o. bel tweejarig onderhoud van- en 
het doen van herstelling n vernieuwingen aan tb- ge-
houwen van s Kijks museum van schilderijen en prenten 
eu van de Koninklijke academie van wcUmsctappen. ge
naamd >de Trippenhuizen". te Amsterdam. Raming ƒ:1300. 

Kavenateln, te 3 uren. door het bestuur van het 
waterschap 's bauds vau Ruvenstein, hij Wed. L. A. Herben: 
bet maken van eeue stceimuiucii glooiing met slaak rijen 
aau den Overlangs hm Schaar.lijk. lang 8:10 M. Inl.'bij 
deu dijkgraaf Vau llaaienlmek. Aanw. te I uur. 

Kdam, door den architect W. Th. Dihbits | te Atnheini: 
het bouwen van enne hnerderij met koestal voor 30 koeien, 
op h,-t landgoed, bewoond door den landhouwer Beets, 
aau den ltij|ierweg iu de Heemster. 

Vrl|dae . tO llee. 
Middelburg . te 10 uren. door het ministerie van wa

terstaat enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: 
lo, h.-t verdiepen van de buitenhaven te Hansweert. Aan
wijzing li Dec. Raming ƒ7500; 2o. «. bet baggeren vtWir en 
ui de huitenhau-n lan het kanaal door Walcheren: 6. 
het np-dc-dieptc-hi mden van de buitenhaven vau het 
kanaal door Walcheren te Veere, en van de geul in 
den oever vóór die haven. Aanw. 6 Dee. Raming f 140.000. 

trnhem, Ie 12 uren, door bet ministerie van water
staat enz., aan het gehouw van bet prov. bestuur: bet 
vervangen van oen vak klinker best rat ing door eeue be
strating van (jiieuastkeien. in deu grooten weg le kl., 
no. 2, van de l'trechtsche grenzen naar Arnhem, ouder 
de gemeeute Arnhem. Raming ƒ7500. 

I.riuiliiten te 12 men. doo't het ministerie vau wa
terstaat, aan het gelmuw van het prov. bestuur: het 
doen van bestratingen en andere herstellingen aau den 
Rijks-groot en weg le kl.. no, I. le zijtak, van Groningen 
tot de grensscheiding met de pmv. t-riesland bij de ller-
kesbrug. Raming ƒ 2250. 

Zwalle, te 12 uren. door bet ministerie van water
staat enz., aan bet gelmuw van Int prov. bestuur i lo, het 
vierjarig onderhoud van de groote Rijkswegen in Ovenjsel, 
iu 8 perc. Raming: perc. I. ƒ0523; perc. 2, ƒ15,783; 
jieiv. 3, ƒ 10.4(10: [N'ir. 4; / 10>J05; jure. 5. ƒ7500; perc. 
0. 14.145; perc. 7. ƒ4015. perc. 8. ƒ4083: 2o. het vierja
rig nn.lerhotul der Wannepervecnscho en tüethonriische 
wegen. Aanw. 6 Dec, te 11 uivn. Raming ƒ0725. 

Arnliem , te 12 ureu, door het ministerie van biuneul. 
zaken, aan bet gelmuw van het prov. hestuur: het bou
wen eener kweekschool, benevens leerschool, gymnastiek
lokaal cu conciërgewoning, te Nijmegen. Raming J 14S.500. 

Hein, te 12 uren. door den directeur der artillerie
stapel- eu constructiemagazijnen: de omwerking van 
78.687 KO. kofM-r-eii-messJngniimnel tot 75.000 KO. mes
singplaat, dik 0.0023 M. tot den aanmaak van patroon-
hulzen voor geweren klein kaliher. 

's-H»gi-. te 1 uur. door het ministerie van waterst, 
enz.: lo. bet onderhouden vau- en bet doen van eeuige 
herstellingen aan bet Rijks-postkantoor te fandhoven, ged. 
'81 — 83. Raming ƒ1140; ft», idem idem aan het Rijks-
postkautooi- te Alkmaar, ged. '81—83. Raming /'880; 8o. 
idem id aan het Rijks-postkantoor te Vllage, ged. 
'81—'88. Ibiiiiing ƒ1680. 

Uuaarn, te 2 uien, door het gemeentebestuur: het 
afbreken van een bietsend gebouw en het Ihiuweii van 
een raadhuis en remise, benevens liet uitvoeren van eenige 
daarmede iu verhand staande werken. Inl. hij de archi
tecten J. A, Vmik Jr. en I». Holwenla, te Almkei k. Aanw. 
10 Us-., vau 10-12 ureu. 

Leeuwarden, door deu architect 11. II. Kramer: het 
houwen van een hecrenhius te Harlingeu. Teeketiingeu 
liggen hij Fekkes. iu de Knoriibeurs, le Harliiigeil en bij 
gen iden architect. Aanw. 6 Dec. te 10'/ t uren. 

'/atrrdujr, I I |»rr. 
tnialerdam, Ie 12 uren. door don architect 1.1. Hij-

voets Uz., in He Oude Oraal": het bouwen van eene villa 
met serre, veramla's, volière, fontein, ijzeren en houten 
hekken, wal beschoeiing enz,, in de Kost'.-isiiaal te Nieii-
wer-Amstel reor den heer 11. O. Koster lltjz. 

D E O P M E R K E R — Zaterdag 4 December 1880. 

tmaterdam. te 12 uren. door de directie der Ain-
sterdainsche Kanaalmaatschappij, aan haar bureau: het 
uitnemen, in-nrde-brengen, wederinhangeii, werk vaan hg 
opleveren en onderl len van al de ijzeren deuren (22 
stuks), in tie Oranjesluizen te Schellink wonde. Inl, luj den 
eerstuanw, ingenieur eu den hoofdopzichter A. W. Olivier, 
heiden te Amsterdam. . 

t treelit. te 2 uren. door het ministerie van tuunenl. 
/aken. aan het gelmuw van het prov. bestuur: het nuder-
| den van- en bet doen van vernieuwingen en hei-stel
lingen aan de gebouwen vau het prov. hestuur. te Utrecht, 
ged. "81 eu "82. Haming ƒ2000. ' 

/aiilen, bij den directeur der genu tegasfaltriek: de 
levering der in "81 benoodigde Engelsche getrokken-ijzeivn 
buizen en fittings en com|«ositiehuis. alles -ste kwaliteit. 

Il.ianilag. ia «er. 
's-lliisr. te 11 ' , uren. door bet ministerie van water

staat euz., aau het gebouw van het prov. bestuur: het 
Sjarig onderhoud der havenwerken te Middelharnis. Aanw. 
8 Deo. , , , 

'a-Hage, te I U ' , uren. door het ministerie van bin
nen!, zaken, aan het gelmuw van bet prov. bestuur: het 
houwen va tie Rijkskweekschool voor vroedvrouwen 
met kraainiuriehtiug.'te Rott.-id.iin. .Vatiw. 0 Dee, te 
10 IIIVII, 

Lelden, te 12 uren, door burg. en weth.: het maken 
van 8 hrugwachtershiiisji-.. Inl. hij .|.-u gemeente.uvbitis t. 

Illepenlieliii . te 12 uren. doot burg. eu weth.: In. het 
bouwen eener oiidcrwüzerswiiiiing; 2o. bet Imuwen van 
een raadhuis. Inl. bij den anhiiect .1. I". Meijer, te «oor. 
Aanw. te 10 uren. 

tn iNle rdnm. te 12 uren. door burg. en weth.: het le
veren van 15 wagens voor wisselhakken tot bet ophalen 
van asch en vuilnis, benevens 15 Weston-takels met too-
Imh.siten, heivken.l v.mc een gewicht van .'«Hl KO. 

• • H i i r , te l uur, door het gemeentebest •: de le
vering van bekapte straatkeien. 

I levi-ntir , te 2 uren. iloor iH-stiiiudeis van de Weenl-
stiebting. bij \ . Ihivin: het Imuweu van genoemd gesticht 
op het Pothoofd, aldaar. Inl. luj den architect II. van 
Harte Mz. Aanw. fi Dis:., te 2 men. 

Illn-dag, 14 Ure. 
s-Hage, te 11 uren. door hel ministerie van marine: 

10. een ijzeren kustlichttoren: ft», het ijzer- en bontwerk, 
benooiligd voor bet etablissement, ten dienste der kust-
verlicbting op Taudjoiig-llerikaf (BankaI. Iul. II Dec, 
bij den bouwkundige bij den dienst van het loodswezen, 
aan het departement. 

Uronlnjrrn. te 1 uur. door het gein tebestiun : het 
houwen van 2 behuizingen met schuur in den Huige-
zandster|Kil.ler. ltd. bij den opzichter R. IE. van Holding.!, 
te lirijpskerk. Aanw. 8 Ih-e. te 12 uren. Hilj. inzenden 
13 Hei:., te 5 Uivn. 

/.utten . te 2 uren. door burg. en weth.: het afbreken 
van het oude- en het luuinen van eeu nieuw gymnasium 
op het "s-Oraveuhof. Inl. bij den getiieentearehitect f. 
11. van Etteger. Aanw. 10 Doe. te 2 ureu. 

\\orn*daj[. ia Der. 
'Manga , le 11 ureu. door bet ministerie van waterst. 

enz.: het ged. Hl onderhouden van- en het doen van 
eenige herstellingen aan de Lint Isge hou wen te s-Hage. 
Aanw. 10 en 11 Dec Raining ƒ35.320. 

'a-Baarli, te 11 uren. door liet bestuur van het water
schap Dieden. Beursen en Megenc.it.. in bet Hotel l i i w n -
huis: lo. het makeu der gelmnweii voor het te stichten 
stoomgemaal vau genoemd waterschap; 2o. het leveren 
i'li stellen van i i ' l i horizontaal stoomwerktuig met hevel-
cent rifiigaalpomp en st.mmketek Iul. bij de civiel-ingo-
iiietn-s De Jongh en Co., te Ouilewater. Aanw. 8 Dee, 
te 1 uur. 

* llüKi-, te 12 uren. door het ministerie van waterst. 
en/.., len dienste der Staatsspoorwegen : lo. het maken en 
stellen van den metalen bovenlmtiw voor de brug over de 
Maas hij II en. Iul. bij den hoofd ingenieur, te Arnhem 
en don'waarnemend sectiehigeiiieiir. te Nijmegen. Aanw. 
6 en 8 Dec, telkens te 1 uur. Raming ' 30,000 ; 2o. het 
leveren, kepen en carbonise,'ren van eikenhout voor 100 
wissel* met 500 dwarsliggers, in 2 perc, Raming perc 1 
ƒ30 .000, pare. I ƒ 2 2 0 0 . 

'a-Hage, te 12 uren, door bet ministerie van waterst. 
enz., ten Mtoevc der SUuitss («mrwegen: de levering van 
l.ureaiihehoeften gisl. '81. 

Ilanderdag, l l l lier. 
Amatardam. te 11 uren, aan het directicgehnuw der 

marine: de levering van: lo. At ikaausbe ma-ten. ft». 
Rigaschc idem. 3o. Nimrdsibe vuren spieren. 

trnlirm, te 1 uur. door den burgemeester: de le
vering van 2 ijzeren hrngscheiH-u voor de gemeente-schi|i-
bniggen te Ami i en te Westervoort. Aauw. « Dee, 
te 10 mi-u. 

Tilburg, 'savonds 7 uren. door regenten van het It. 
K. gasthuis, hij .1. H. Marinas : het maken van een nieu
wen bouw, mot de levering der materialen. Iul. hij den 
architect ('. II Gnvarts. Aauw. 15 Iw-c., te 2 uren. 

Hallum. hij dên atcbitist II. A. Oeldeis. bet Imuwen 
eener boei-enbuizing niet schuur, aau de Kelnersvaarl 
onder Ma num. op de plaats in gebruik hij .1. J. Roeda. 
Aanw. 14 Hee 

Vrijdag, IV Her. 
Middelburg, le 10 uren. door hel tniiiistetie van wa

terstaat enz., aan bet gebouw van het prov. best.: lo. 
het onderhouden en verlietereti ged. 'Hl van de haven
werken te Hreskeiis. Aanw. II en 13 Dec. Ram ing ƒ5600; 
2o. het maken van 2 houten biiinen-vloedd en voor de 
kleine sluis te Hansweert en het opbergen der oude deu
ren onder eene le maken afdekking te Wei nol. tin ge. 
Aanw. 11 eu 18 Dec. Itaining f 7 1 7 0 : So. het Imslorlon 
van den ha vendam te Hansweert. Aauw. 11 en 13 Dec 
Raming /23IO. 

.Vaarden, te 11 ureu. in de kazerne Oud-Molen: het 
doen vau verbeteringen aan de geitouwen A in de forten 
Tienhoven. Spion en Kijkuit. Iul. op het bureau van den 
genie-commandant iu de ft' stelling. Raming ƒ5750. 

/ . « « M e , te 12 uren. door bet prov. Instuur: lo. het 
onderhouden vau de aarde- en verdiepiugswerketi der 
lieden is vaart en bare zijtakken over XI , in 3 perc. Aanw. 
8 Deo, te 12 uren; ft», liet verrichten van vernieuwingen 
en heistellingen en leerwerk aan de kunstwerken, ge
bouwen enz. vau de Ilcdcmsvaart eu hare zijtakkeu. over 
'81, in 4 pen'. 

Zaterdag, 1*1 lire. 
l'iroi-lii , te 11 uren. door het goineentelnstuur: de 

levering van de tieiinodigde materialen, ten dienste der 
stedelijke gasfabriek ged. SI. als: getrokken-ijzeren pijpen, 
littings enz.. k.»|»eren fittings enz., smeedijzer, plaatijzer, 
spijkers, schroevet /... blik. Zink. tin. enz., vijlen, giet
ijzer, glaswerk, lantaarns, kalk. tras enz., verfwaren, hor-
stelwerk, patciitulie, poetskutooti, touwwerk, zavelaard, 
steenen en hout. in 14 perc 

Amaterdam, te 12 uren. ten kantore van do dm-ciie 
der Atnsterdanische Kanaalmaatschappij: het verdie|»'ii, 
tot 8,20 M. beneden A.P., van het Noordzeekanaal, over 
3310 M. lengte Immsten deu mond van bet zijkanaal naar 
Beverwijk. Iul. bij den eerstumw. ingenieur, te Amster
dam en den sitieingenieur. te Velzen. 

Vries , te 12 uren. bij lloiuan: bet Imuweu van eene 
villa met koetshuis en stilling eu het verplaatsen en ver
grooten van eene behuizing met schuur, hij de Tinaar-
limsehe brug over het Noord-Willcmskanaal. Iul. bij 
Millenaar en Ros. te Oroningeii. 

'•-Hage, te 1 uur. aan het ministerie van justitie: bet 
oprichten vau eeu gebouw voor het kantongerecht te 
Oud-Beierland. Iul. bij den ingeti.-arrhiteet voor de ge
vangen issen te 's-Hage. Aauw. 15 Dcc. te 12'/, uren. 

ftnerk. te I uur: een In-langrijke verbouwing aau de 
herberg en stalling, buiten de Nnorderpnort, bewoond door 
Ids Bouma. Inl. bij den architect A. Breunissoii Troost. 

Utrecht, te 2 ureu. door het ministerie vau waterstaat 
enz., aan het gebouw van het pmv. bestuur: het ver
richten van baggerwerken in «len gekanuliseerdcn Hol-
landsche-IJsel, in de prov. Utrecht eu Zuid-I Inl laud, in 8 
para Aanw. 14 l>ee. 

Wlnadag, SI Der. 
'a-Hage, te 11 ureu, door lu-t ministerie van marine: 

een ijzeren kustlichttoren voor Oudtepwalereilaud (Straat 
(iasjiar) en het ijzer- eu houtwerk. Imtumdigd voor het 
etablissement aldaar. 

tlaenitdag , a i Üer. 
'a-llage. te 12 Uien, door het ministerie van water-

s'aat enz., ten dienste der Staatssimnrw.: lo. het afgraven 
van den rechter Miuisn>ver onder Mook en Heiunen. Inl. bij 
den hoofdingenieur, te Arnhem en den waarnemend sec-
tieiiigenieur, te Nijmegen. Aanw. 13 en 15 Dee, telkens 

te 1 uur. Raming ƒ 124.000; 2o. het maken en stellen 
vnn deu ijzeren bovenbouw eener draaibrug met S vaste 
gedeelten over bet Noordhollandseh Kanaal, en van eeue 
draaibrug nver dc Weere te Purmeiend. ten behoeve van 
den s|KHirweg Zaanstreek r.'nkhui/en. Inl. bij dei rst-
aanwe/end ingenieur te Hoorn. Aanw. 14 en 15 Boe. 
telkens te 12 uren. Raming ƒ 114,100. 

'a-Hage, le II uren. door bet ministerie van watoist. 
enz.: het maken van een peilput, terp eu gebouwtje voor 
eane zeIfregistrei-rende peik haal aan den kop van het 
eiland Donlrecht langs den rechteroever van de Nietiwe-
Merwede, tusschen de kilomet rrr.ia ie n 112 eu 113. Aanw. 
18 Dec. Raming /'5100. 

Uanderdag, 39 üer. 
Wagenlngen. door den architect I). (leijsl k Mole

naar, in In't Hotel De Wereld: het bouwen van een blok 
van 4 woonhuizen voor rekening van .1. A. Quack. Inl. 
bij den gen. architect. Rijnstraat 44. And 

Vrijdag. 34 lier. 
Middelburg, te 10 uren. door het ministerie van wa

terstaat enz., aan het gelmuw vau het prov. he-l : lu-t 
éénjarig onderhoud van de Rijks-cniittvscarpe te Tlmlen 
Aauw. 18 en 20 DCC Raming ƒ780. 

Maandag. S7 lier. 
Manntrlrlit. te 10 uren. door lu-t ministerie van wa

terstuut enz., aau het gelmuw vau het prov. bist.: het 
verleggen van den veenlam aan deu linkeroever van de 
Maas eu bet Rijksvi-er te I hu bin'ii vorst. Aanw. 28 Dec. 
Riming /'1150. 

'a-llage, te 11'j uren. door het ministerie van water
staat en/., aau het gelmuw van bet prov. bestuur: bet 
maken van een inlaagdijk in den l'iershilpolder en van 
een steenen duiker tot afwatering van dien polder. Aanw. 
22 Dec. Raming ƒ18.570. 

iVarnndng. lier. 
Vllage. te 12 uren. door liet ministerie van waterst. 

enz., ten dienste der Staatsspoorwegen: bet maken van 
de aardebaan. de kunstwerken, de oveigangs- en verden' 
werken voor hel gedeelte Oudendijk Hoorn van den spoor
weg Zaanstreek F.iikhuizen. Inl. bij den eerstaanwezend 
ingenieur le Hoorn. Aanw. 20 eu 21 Dee. te 11 uren. 
[{.lining ƒ187.000. 

0|i later le bepalen datum. 
Sewtfe, door den architect F. Swart: het afbreken 

eener huizing en het Imuwen vau eeu nieuw winkelhuis 
aan de Oude-Koeinarkt. 

.ssei,. door directeuren der Noord-Willemsknuanl-
i naai schappij : de leveling vau grenen en vuren hout
waren over '81. 

A (loop van liiiilitMnliiinrn. 

Breda. 20 Nov.: het verbouwen van eeu buis. ouder 
beheer vau den architect J. M. Marijnen: metselwerk in
gekomen 7 hilj., als: 
A. Wierx-Tack. le Breda, ƒ 2120 
.1. Mol. » idem 2110 
11. v. d. Sande, • idem i 202H 
Tb. Kessel. • idem I 1825 
.1. Mol. i idem i I5Ö0 
.1. Voogd. ,» idem l 1570 
C. Joris, » idem • 1440 

timmerwerk ingek. 2 hilj., als: 
A. v. d. Akker. te Breda, ƒ 1 6 » 
J. van llietideten. « idem i 1450.80 

in I--.1 
Tb. Kessel, . idem ƒ 35WI 
J. Nll.jtell. - idem i '1300 
W. -b Slecht.,em. • idem i 3280 
Van Boxtel. n Idem • S200 
Verhagen en Zoon, i idem 3143 
A. v. 3. Akker. • idem • 301)3 
f. Joris, •> idem • 3068 

WhiNrhaten . 80 Nov.: het I mi twen vat n arinenlmis 
voor de Israëlietis he gei nte; ingek. 7 bilj.. als: 
H. O. Tuin, te Kkamp, ƒ 2125 
E. v. d. Voort i Winschoten. i 2083 
J. ter Velde. i» idem i WB8 
I. . hoi-, o. * idem • 1850 
1'. I; iven-hei g, » idem i 1756 
II. v. d. Wall. I idem « InM 
H. Dik, . idem • 1680 
gegund. 

Hrrrrnvrrn, 21 Nov.: het stichten van een gelmuw, 
ingericht voor een duhhel stoomvij/elgemaal. met bijko-
lueiide werken; iugek n 14 hilj.. als: 
.1. Visser llz.. le Papendrecht, ƒ M.6S0 
.1. K. Kalt Uret.-rp. i 37.560 
l l . H.mgkamn » Follega. i 85.̂ 00 
0. Heidstia. » 'tMei ' r , i 35-120 
II. K.mlstra. I Tjallebird. i 34.743 
J. J. v. d. Ley, » hergunt, • tt,atB 
T. Bekhuis, » la waiden. •> 31.571 
P.st en Brouwer, Ileereiiveeu, 31.500 
A. II. Teiienga. - lirootegast. » :W,'J74 
B. Overwitk. * Kt,ij|»e, 30.8-tl 
S. W. de Beer, •• l.ipimnhuizen. .. 20.V20 
T. II van Kijk, • idem i 20,875 
K. J. v. d. Schaaf, > Terhorne, i 20.840 
D. T. (iaastra. •< Nijmegen, l 28,274 

Vaaraeliaten, 22 Nov.: het Sjarig onderhoud van: 
perr. 1. sluizen, hrugg. z.: ingek. 4 bilj., als: 

(i. Kraueubiirg. te Voorst boten, ƒ 1460 
.1. Kadee. » idem • 850 
II, J. Visser. » Zoelerwoud •, » "«5 
.1. Rouieijn. Voois, boten, » 735 
P. IJperbiaii. I idem l 6«5 

peie. 2. bet maken van 2 bruggen: ingek. 7 bilj., als: 
O. Kranenbuig, te Voorschoten. ƒ 15ft0 
J. Kadee. > idem I 1325 
.1. Romeiju. I idem . » 1S20 
A. O. Andier.1, W. .1. Spruit. •> Stompwijk. • 1286 
II. .1. Viss-r, •< Zoeterwoude, » 1210 
I'. l.l[N-,laan. • Voorschoten • 1205 
j ' , .1. Heesterman. >. llazetswoude, n 1158 

'a-Hage, 23 Nov.: het aanleggen der aardebaan eu het 
maken der kunstwerken voor deu stoomtram Leiden — 
Katwijk; minste inschr. waren O. I'annsi eu Co.. tt* Rot
terdam, voor /"38,555. 

Mrhagerbrug, 24 Nov,: bet makeu van eeu nieuwe 
molen iu den luider F in de Zijpe; ingek. 10 bilj„ als: 
|>. Nomes, te SL-Maarten, f 15.800. 
IJ. Visser, i Kolborn, » 14.775. 
P. Levendig, » Dirkshom, » 14,560. 
I'. Blom. » Nieiiwe-Niedorp, » 14,500. 
W. dë Jongt,. Helder, » 18,800. 
J. Bos. » ZU ( N-, » 11,777. 
.1. 1'. Schenk, » Wie ringer waard, » 11,500. 
.1. Swarthof, I ZÜpa, I U.300. 
|', Wilms » Anna-I'aulowna, » 11,111.11 
K. Bol, » Zijpe, I 10,694. 

Hrerjanadam , 25 Nov.: het houwen van een woonhuis 
op den Oeeit,iiida-Agat,|»older. g Blanket; ingek. 15 
bilj.. als: 
Hooghart, te Heerjansdam, ƒ 3000. 
O. Stuiver. i Lekkerkerk, • 2069.45 
Van Barto, » HtH'rjansdaui, » 2749. 
N. Vos » idem » 2599. 
De l.anilgraair, • Slieiln-cht » 2595. 
,1. I'. Westerman, n Heerjansdam, » 2560. 
Uahrijn. a Putteishoek, * 2558. 
W. Weston uan, » Heerjansbuu. " 2556. 
Ondei delinden. i idem l 2539. 
J, Gouw, ') idem I 2485. 
Ot'br. Klemt, » Raamslouk, * 2474. 
Van Trigt « Heerjansdam, » 2450. 
Van Oamereii. » M.HikluM'k, • 2419. 
Ekkennans* Den Dunnen. «Made-eu-Drimmelen,» 23:10. 
W. Stal, - Drimmeleii, »» 2179. 
gegund. 

Haarlem, 26 Nov.; het stichten van een fort luj IJ-
inuideu; minste iusehr. was 1,. Kalis, te Sliiilrecbt voor 
ƒ 39.700. 

/walle, 2li Nov.: bet uitvoeren van eenige herstellin
gen aau de vleugels ,-n ,| Mitdelljke s-hutkulk-beschimi-
ing van de kleine schutsluis aan het Katerveer; ingek. 
2 hilj.. als: 
I.. Krook. te Zwolle, ƒ 7332 
A. Blocks I idem l «987 

«ran Ingen , M Nov.: het onderbnuden van-en het 
doen van eenige vernieuwingen eu heistellingen aan de 

geitouwen der Rijks-universiteit, geil. '81; ingekomen 11 
bib., <ds: 
H. Kiel. tc Oroningen, ƒ 15.999 
M. Mammen. » idem i 15,600 
II. J. M.-.ige. • idem " 14,920 
.1. Poelman, « idem » 14,850 
F. berkenbosoh, • idem - 14.780 
B. II. de Jong, I idem i 14.674 
I. . Tliriihtiigger. •» idom i 14.412 
F. W. Wieis'ina. * idem » 14,410 
.1. 1. T.iesmaii. " idem •> 14.379 
A. Si'hn-uder Jr., » idem « 14.300 
F. I.ijlieriiig, 1 idem » 14,000 
.1. WVrkmaii, • idem - 13.966 
1.. Heintjes. » idem » 13.8IKI 
J. Wallinga. i Helpman. i 18,6K8 

Hairweg-llaarlem, 27 Nov.: het maken van een aan
legsteiger voor stoom hooien, met het vergrooten van den 
lieslunmlen steiger hij het stoomgemaal van deu Houtrak-
poldel ; ingek. 7 bib., als: 

pure. I. Snee en Hazenberg, te Assendellt, f 11.890 
» 2, Dezelfden. '» 7.000 
« 1, C Oeijls. Ie Weslza;in. .» 11,863 
» 1 en 2. I Dekker, te Sloten, » 14.349 
•> 1. J. W. de Hev. te llaarletiiiueniieer, . 8.524 
» 2, Deaahue, " • 4.990 
n 1. L Kok. (<• l.h nu iden, •> 7,644 
» 2. Dezelfde, 4.660 
.» 1. W. CopiH-e. te Halfweg, » 6,130 
» 2, Dezelfde. 4.6(11 
» 1. I'. van Essen, Ie Halfweg. i 5.9AO 
" 2. Dezelfde, " 4.097 

niet gegund. 
I.uiliftii . 27 Nov.: het houwen van eene villa niet 

annex koetshuis eu paatdenstal VOOT Mej. A. O. van Btirck. 
under beheer van den architect I. Filerwijk Wz.: ingek. 
9 bilj. als: 
V. Klundeniian. te Bruinmeu. f 0449 

J. Jansen. « Loihein, 9233 
.1. A. Noss.,it & A. Heijeis, idem - 9029 
H. Havtink, •» Zutfen. « 8955 
I. . Nijlaud. « idem » 8930 
Sloot tb Houlmf, » Loidiem, » 8827 
.1. Schut. « Bruminen. » 8:193 
.1. Olthof. » Lochem. » 8249 
l). Assink. . idem » 7330 

idei wi jzors-
nd. 

Apeldaarn, Nov.: het Imuwen 
woiiitigen: ingek. 12 hilj.. als: 

pen:. 1 perc. 2 massa 
H. van Fssen. te Apeldoorn, /' 3150 f 3200 /' 6330 
II. Mouw Mz., idem. 2h97 ' 279" 5669 
.1. Wegerif. idem, 5580 
R. Willems idem. 2845 2800 5545 
H. v. d. Bolt idem, 2H97 2749 5639 
l i . Radstiak. idem. 2900 27HO 5680 
A. Koopman, idem. 2875 2735 5397 
I v. d. Braak, idem, 5544 
,1. Fikclh.mii), idem. 5797 
A, l'rins, idem. ViriU 
F. W. Oeunlen. idem, 2900 2850 6700 
O, .1. v. .1, Braak. idem. 5343 
gegund aan O. .1. v. .1, Braak voor ƒ 5343. 

«-Hage, 29 Nov.: lo. het onderhoud van- en eenige 
herstellingen aan het gebouw van het prov. hestuur van 
/nul-Bolland, ged. S1/H2: minste inschr. was A. Nater, 
te 's-Hage. VOir ƒ 2 7 9 8 . 

BA het nitvoeren van eenige herstellingen aau het ge
deelte jaagpad langs den Oude-Riin van Woerden tot 
Bodegraven: minste insbr. was .1. I. van la-tb. teZwam-
inerdam. roor ƒ1087.50. 

Vllage. 29 Nov.: bet leveren, leggen en heileggen 
van hardstenen trottoirbanden; minste inschr. waren: 
voor bet leveren, I.. Ooflin. te Luik, a ƒ2 .48»; , 0 ; voor het 
leggen, L. Philips en Co., te 's-llage. a ƒ 0 . 7 8 en voor het 
heileggen P. Kraaij.-velt. idem. a ƒ0 . 36 ; alles |>er str. M. 

(•ranlngrn, 29 Nov.: het bouwen van eeue winkelhe-
huizing voor I'. Nitik. in bet verlengde van de Heere
straat ondei' beheer van den atvlutecl N . W. bit: Higek. 
15 bilj.. als: 
II. de Jong. te Oroningen, /' 17,600 
O. A. de Ruiter, l iden, •> 10.007 
K. Ib'rkenlmsch. • idem •> 15,9h0 
l l . Fdzards. « idem •> 15,820 
t i . Binrichs, » idem i 15.580 
J. II Muller. i idem i 15,573 
II. Pastoor, » Stedum. i 15.546 
A. Srlueuder, » Oroningen. i 15,545 
J. Versteeg, » idem • 15.448 
I. F. Wotricb, -> idem » 15.360 
M. Mam n, » idem l 14.900 
II. . lans». » idem i 14.869 
D. F. Koltboll, » idem •> 14.775 
Pb. Hendriks » idem » 14,477 
D. Ikmijes, • idem - 14280 
gegund. 

Haaalrlchl. 29 Nov.: het Sjarig onderhoud van 's Rijks
groot!' wegen iu l.imhiirg. in H peixeelen ; minste insbr. 
waivn: 

perc. 1. H. Umniels, voor ƒ 8847; 
» 2 en 3. .1. Kleun, resp. v.mr ƒ1548 en fföltt: 
» 4 - 5. V. I.audv. resp. voor ƒ 6200 et, / 67011: 
» 6. II. van Oasseft, voor fVM); 
a 7, F. van Wvlick, v.mr fP166: 
»» 8. I'. Kampers, v.w»r f 1375. 

Arnhem, 30 Nov.: het verharden enz. van den Kla-
rendakheweg, het. Noordpsd le verlengd.- Hollaan: 
iiigekouieii 7 bilj., als: 
U v. d. \JM, te Ariibetn, ƒ 12.414 
A. W. [.eiistnk X O. II. v. d. Heijden. « idem - 7.717 
W. M. Nijenes, l idem i B\SBj 
.1. H. V. <i. Ven, l idem • 6,495 
O. II A. Eibers, I id. 6.223 
J. de Haan. » idem i 6.145 
M. I». Vale. idem >» 6.037 

'a-llagr, 30 Nov.: het gereedmaken en leveren van het 
hardsteen werk voor Io. de fuu.leering van den ijzeren 
kustlichttoren np Ondiejiwatereiland, ft», idem vuu die np 
Tand jong-He rikat iBankal: minste insbr. was A. P. Scho
tel (ïz.. t ' Dordrecht, resp. voor ƒ 1578. 

H e i n , 30 Nov.: de levering aan de artillerie-stapel- en 
constrtictieinagaziiiien van 20.000 rmggninateii; minste 
inschr, was de Niilerlandscbe Stmmlsmtinaatscbappij. le 
Rotterdam, a /'I.98* [NU stuk. 

Vlreehl, 30 Nov.: het Uiiiwen van eene infanterie-
kaxerne met anuexeii op het terrein Handlist: minste in
schrijver was II van Rnijn. te Naaiden, voor ƒ267,900. 

H a m m a m , 30 Nov.: de levering vau 100.000 lava-
keieu; ingekomen 5 bilj., als: 
W. (ioedkn p Dz., te Amsterdum, ƒ 59.97 
W. Boven en Zoon, • 's-llage. » 57.05 
Van Noorden & Schwerzel, » Rotterdam. * 57-60 
Krven II. Trip, » idem » 56.37 
T. J. Smits Jz.. i» Dordreciit » 52.25 
allee per 1000 stuks. 

Leeuwarden, 30 Nov,: het Imuweu van een R. K. 
liefdegesticht, naar de plans van den architect P. J. II. 
Cuypers; ingek. 0 bilj., als: 

Th. Bekhuis X Oamstra, ƒ 41,879 
S. Sc S. v. i l . Veer, » 39,500 
p. boennena, » S9.500 
J. Bottema, » 38,763 
Jansma Altena, • 88,850 
R. Tichelaar. >• 38.000 

'•-Have, 1 Dec.: lo. de levering vau ballaststeen vont-
de Ruks-t ivierwerken op de Boven-Maas, iu 2 perceelen: 
IH'IT. 1 ingckoinen fl bib., als: 
F. Janssi-u. te Luik. ƒ 12.500. 
II. Voets, te Maeseyck. ƒ 11.640.99 
.1. Killen. »Grave, • n.coo. 
ti. Slraatman, » l.inne. B 11.520. 
O. Sini-ets, " Miiisevck, 11.500. 
B. Penmt. » Obbicht, .. 11.407-50 

[-'ie. 2 ingekomen 3 bilj., als: 
F. jajaenn. te Luik, ƒ 12.500. 
II. Voets. » Maesevck, •> 10.225.80 
.1 Rille,,, . Omveï l 9.980. 

2o. het maken van verdedigingswerken aan den rech
teroever vau het Mali.-„MI. tusschen de kiloineten-aaien 
121 eu 123: ingekomen 14 hilj., als: 
II. de 1 werk, U- Hiiidinksv.-I.l, ƒ HI.4MI 
|). 0, Hakkers. « Werkendiun, ltl.083 
T. Klein, • Sliedrecht, 1 9.800 

J. Volker. te Dordrecht, /' 9.700 
W. L Schram Kz., » Sliedrecht, • 9,47-5 
C. Bosch Az., » Dordrecht, 1 o.sno 
L. Kalis Ka , » Sliedrecht. . 9,310 
0. Roskam, • idem 1 9,287 
J. de Groot .1 (iicsendam. • 9,280 
o. .1. Mol. 1 Kuilenburg, • 8,965 
E. v. d. Plas, R llaniinksveld, » K.900 
[.. A. van Haaften. . Sliedrecht. » 8,700 
l l . Volker, » Bonlivcht, » 8.549 
O. de Hoog, I «otiliciiem. .» S.3IH) 

3o. de vernieuwing van een gedeelte vau bet rijsstorte-
bed in den lliardwijksben overlaat; ingek. 5 bib., als: 
l l . C. Dakkers, Ie Werkendam, ƒ #ni9.1Mj 
.1. .1. to ondei Ie. i Heusden. . 3795. 
A. de Kort. » Baardwijk. I 37KO. 
O. .1. van Krieken. « Berwijiieu. » 3746. 
II .1. Dekkers, » Baardwijk. I 3684. 

Uiii.iin.nl. 1 Dec: bet gewoon onderhoud der water
molen- met de hoe/omsluit, de duikers, schutten enz., 
met de noodige leverantie-u, van bet waterschap Willes-
kop c. s.; gegund aan H. Bogervorst, te Ondewaler, voor 
j 124H |ier jaar. 

Haarlem. 2 Dec: het houwen van een lioiiwlumve in 
den II. ml ruk-mlder. onder heheer van den architect S. 
Koog; ingekomen 20 biljetten, als: 
J. W. de Heii. te Haarlemmermeer, ƒ 10.500. 
P. J. van Mierb», 1 Slot-,,. • 10,370. 
P. Rinks •> Zandponrt, 1 15.830. 
('. van Reijendaiu. • Situuriidam. 1 15,236. 
,1. P. Peniiiks, 1 Sloten, • 14.C-75. 
I'. Hoen. •> Nieuwendaiu, " 14.5(H). 
A. vau Tilburg, » Zoeterwoude, » 14.290. 
.1. Klaus » Beverwijk. * 14,284. 
P. Wilms. » Anna-Paulowiia, .. 13.789. 
.1. van Hallen'li. » Amsterdam, -> 13.779. 
.1. Verkoren. • Voois.-Imten. • 13.080. 
W. P. v. il. Hoogen. * Haarlem rmeer. 13,010. 
H. de Bree. • idem 1 13.574. 
A. Doui|M-ling, » Leiinuideii, >. 13.530. 
.1. .1. vau Heth. » Zwainmerilaiil. < 13.436.50 
.1. A. Raasveldt. » Haarlem. 1 13.000. 
.1. de Vries • Punuerend, •» 12.798. 
J. Kieviet, Haarlem. 12.777. 
W. Groenveld. » Haarlemmermeer, » 12.440. 
P. Bmun, » Beverwijk. » 12.200. 

^ r a n l n g r n . 2 Dec: In. het leggen vun een riool met 
zinkputten eu bet aatdeggt ti bestraten van de Station
straat: minste insbr. was P. II. Dopheide, te Oroningen, 
v.mr ƒ2970. 

ft», het leggen et r klinket hesl ral ing op de Sluiskade ; 
minste inschr. was T. de Jong, le Groningen, voor f 1314. 

llaarlrm. 2 Dee: het driejarig onderhoud vau het 
jaagpad e a. langs het Zinder- eu Noorder-Spaarne; 
minst' inschr. was G. H. Straatsburg, te Haarlem, VOOT 
ƒ 1740 per jaar. 

Alkmaar, 2 Dec: het Imuwen van eeue had- en 
zweminrichting; ingek. 7 bilj., als: 
F. Vetter, te Alkmaar, ƒ 10.99(1 
f. Wit. .» Oterleek. •> 10,200 
P. Brugman. • Alkmaar, • 9.900 
.1. Hoogland. 1 idem 1 9,025 
I'. (inmteg'N'd. idem l 8.989 
.1. .1. Tessclaar, l idem • 8,989 
II. Schuit, 1 idem * 8.850 

(Seamen . 2 Dec: het maken van werken tot verdedi
ging ran den polder Nieowe-Nenzen: bestek na 39/4, 
ingekomen 9 biljetten, uls: 
l l . P. .1. van Rees, te Neuzen. ƒ20,000 
.1. Ki.i.iijeveld. " Hansweert. » 19.100 
B. d-ii F.xter vau den Brink. » Krobhendijke, .» 18.693 
C. de Wilde Az.. » Kattendijke. • 18,480 
II. Hage. * Middelburg, .» 18,800 
I'. Roskam Jz., •> Sliedrecht, « 18.000 
D. de Jong, * Neuzen. •> 17,959 
11. Tholens, l Hoek, • 17,893 
C. v. .1. Hooft, 1 Neuzen, 1 17,890 

Itestek no. 40/5, ingek. 7 bilj., als: 
D. P. J. van Rees, te Neuzen, ƒ87,000 
D. Tholens, 1 Hoek, • 37.000 
J. Kraaijeveld, • Hansweert, » 36,800 
C v. d. Hooft, - Neuzen, »» 35,900 
II. Hage, 1 Middellang. » 35,200 
D. de Jong, » Neuzen. » 84,490 

l ' . Roskam Jz., 1 Slt.ilrecht, • 84,450 

I N G E Z O N D E N . 

Aan 
dc Bedactie van het Werkblad De Opmerker. 

Mijnheer de Hedaetcur, 
In n° 48 van uw blad komt oene mededeeling 

voor uit Nijmegen, aangaande eene Commissie voor 
een locaalsjioorweg van Wnmel naar Nijmegen, die 
tie lienoodigde geltien ad ƒ 4000 voor tie opneming 
tracht te verkrijgen door liet plaatsen van aandeelen 
groot f 10. Volgens uwen verslaggever zou deze 
Commissie het beate liewijs van belangstelling geven 
door gemelde, betrekkelijk kleine soni uit eigen mid
delen bijeen te brengen. Het is zeker waar, dat 
dergelijke opmerkingen niet dienstig zijn , omdcCom-
inissie te steunen in bare poging tot liet verkrijgen 
der benoodigde gelden, en daarom verzoek ik eene 
kleine plaatsruimte in UW blad . teneinde dc rede
nen op te geven, welke de Commissie aanleiding 
hebben gegeven, de genoemde som niet uit eigen 
midi leien, maar te trachten zo door inschrijving te 
verkrijgen. 

Volgens bet oordeel der Commissie toch lijden 
vele dergelijke ondernemingen schipbreuk, doordat 
juist de ontwerpers zich vrij aanzienlijke kosten moe
ten getroosten, waartegenover dan eeuige voordeden 
gesteld woiden hij het totstandkomen der onder
neming , die, tenzij zeer hooge winsten worden ver
kregen, zeer dikwijls zoo drukkend wonlen, dat 
verdere ontwikkeling daanloor wortlt lieleiiimerd. 

Juist om dit te voorkomen bij eene onderneming, 
die in hooge mate nuttig is voor de door den sj»oor-
Weg dooraneden landstreek — tlie, wanneer het lienoo
digde kapitaal niet te groot wordt, zeker eene matige 
rente van dat kapitaal kan afwerpen, maar waarvan 
de opbrengst nooit zoo groot zal worden, dat niet 
elke verplichting tegenover oprichters nadeelig moet 
zijn voor de aandeelhouders in de onderneming — 
heeft de Commissie geineend, afstand te moeten doen 
van alle voorrechten voor zich zelve. 

Daar, waar echter elk peisoonlijk belang voor 
de leden is uitgesloten, vermeent do Commissie hen, 
die bij het totstandkomen der zaak werkelijk be
lang hebben, in tie gelegenheid te moeten stellen, 
om in de kosten bij te drugeu; nog daargelaten, 
dat een verslaggever moeilijk kan beoortleelen, welk 
gedeelte tier lienoodigde gelden door de Commissie 
zelve wonlt bijeengebracht. 

I Bovendien is er nog eene andere, meer afdoende 
I reden voor een beroep op algemeene deelneming. 
I Zooals reeds is gezegd zal , wanneer het benoodigde 
I kapitaal niet te groot wordt. alle vooruitzicht be-
' staan, dat eene matige rente zal kunnen worden 

uitgekeerd; u i l den aard tier zaak zal echter die 
! rente, vooral in den eereten tijd, niet zoo hoog 

worden, dat hij deelneming in het maatschappelijk 
kapitaal hel nut van de onderneming niet mede een 
gewicht iu de schaal zul moeten leggen. De Com
missie is overtuigd, dat het grootste gedeelte vau 
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do onndeelen daarom moeten geplaatst worden 
in de streek , die onmiddellijk belang beefl bij hei. 
totstandkomen van deu spoorweg, en juist daai-om 
vraagt /ij nu reeds de medewerking van belang
hebbenden , om uit de nu verkregen uitkomsten te 
kunnen alleiden, ol' werkelijk later eenige kans /a l 
bestaan, de noodige gelden voor de uitvoering te 
verkrijgen. 

U dankzeggende voor de verleende plaatsruimte 
verblijve ik hoogachtend 

Uw dienstv. Dienaar 
Nijmegen, Nov. '80. J . V A N H A S S E L T 
SnjF* Na herlezing van het bericht uit Nijmegen 

komt het ook de Redactie voor, dat eene Commissie 
van elf heeren, die zich ten doel stelt de bewonen 
aan den weg van Nijmegen uaar Wamel met een 
locaalspwrweg te hcvoordcelen, geen beter bewijs 
van belangstelling kan geven <lan door de eerste 
kosten voor opinetingen, enz. te dragen. Iiij een 
spaarzaam beheer zal de uitgetrokken som van f 4 0 0 0 
niet noodig zijn. Onzes inziens is er geen bezwaar de 
voorloopige kosten later door de onderneming te doen 
dragen; men heeft bij deze wijze van handelen het 
voordeel om dadelijk te kunnen beginnen. 

Redact ie. 

P R I J S V R A A G T E D E V E N T E R . 
De Vereeniging tot bevordering van den bloei van 

alle ambachten of vakken, welke in lietrekking slaan 
tot de Bouwkunde, heelt besloten de volgende prijs
vraag uit tc schrijven: 

Het maken eener Trophee van Bouw
kundige Attributen. 

Deze Trophee mag uitgevoerd worden in Portland-
Cement, Steen, Hout of Metaal naar verkiezing; 
voor de uitvoering in de drie eerstgenoemde bouw
stoffen , wordt de grootte gewenscht op ongeveer een 
vierkante meter op|iervIakte. In metaal uitgevoerd, 
moet de oppervlakte minstens (i vierkante decimeter 
beslaan. Aan den vervaardiger van het doelmatigste 
cn sierlijkste werkstuk zal in eene daarvoor nader 
tc bejialen vergadering dei- vereeniging uitgereikt 
worden, als prijs; Het Getuigschrift der Bouw-
kundige Vereeniging, benevens / 40,00; aan den 
daaropvolgcnden als premie: Het Getuigschrift met 
f 20,00. 

I L G E M E I \I I 1 E P A M N G E N . 
Art . 1. Ter mededinging worden allen zonder 

onderscheid uitgenoodigd. 
Ar t . 2 . De voorwerpen moeten franco ingezonden 

worden aan het lokaal der Bouwkundige Vereeniging 
te Deventer vóór of op den laten April 1881, voor
zien van een motto of teeken , benevens een nanmbrief, 
waarop van builen datzelfde motto of teeken is her
haald en van binnen vermeldende den naam, voornaam, 
betrekking en woonplaats van den inzender. 

Art . 8. Ter beoordeeling zal door de vergadering 
benoemd worden eene commissie vau vijf deskun
digen , hetzij uit de leden of daar buiten. 

Art . 4. Het met een Getuigschrift en / 40 be
kroonde voorwerp blijft het eigendom der Vereeniging. 
De overige ingezonden stukken zullen eerst na de 
uitdeeling der prijzen afgehaald mogen worden. 

Aldus Opgemaakt eu goedgekeurd in de 
Vergadering van 22 Nov. 1880. 

H . H . B E L T M A N , Voorzitter. 
II. G . B O K H O K S T , Schrijver. 

Vervolg der Berichten en MaNHingen. 
B I N N E N L A N D . 

Amsterdam. Op eene vergadering van Bur-
gcrpligt, Donderdag j l . gehouden , werd de beurs-
quaestic behandeld en ingeleid door den architect 
A . L . van Gendt, die het door hein ontworpen plan 
omschreef en de vooideeleu aanwees der plaatsing in 
het blok huizen tusschen de Heeren- en Keizers
grachten , tegenover de Warmoesgracht. 

Utrecht. In bet Utrechtsch Provinciaal en Ste
delijk dagblad van 2 dezer is een artikel opgenomen 
over het voormalig kabinet van landbouw werk tuigen 
alhier, onderteekend dooi' den beer J . W . del Campo, 
genaamd Camp. Wij verineenen de aandacht onzer 
lezers op dit stuk te moeten vestigen, vooral op de 
omstandigheid, dat den gegadigden op deuanwijzing 
is medegedeeld, dat de ijzer- en zinkwerken door de 
Belgische firma Paris Isaac te Marchiennes voor de 
som van / 24200 kunnen geleverd worden. A l is 
de aannemer vrij van deze aanbieding al dan niet 
gebruik te maken, zal het moeilijk vallen van andere 
fabrikanten opgaven te ontvangen, daar de toelich
tingen van bestek en teekening uiterst [tover zijn. 

De teekeningen, bij het bestek gevoegd, verdienen 
een woord van afkeuring, zoowel om den ongeluk-
kigen gevel als de doorsnede, Er wordt van zekeie 
zijde veel geklaagd over teekenonderwijs, maar als 
dc Regeering op deze wijze voortgaat, wat moet men 
dan van het publiek verwachten? 't Is te hopen, dat 
het Departement van Binnenlandaene /aken in de 
serete jdaats in eigen boezem ziet, wat daar te ver
beteren valt; wij houden ons overtuigd dat het dan 
den eersten tijd niet aan arbeid zal ontbreken. 

Advertentién. 
Aankondigingen van loterijen, 

geneesmiddelen en dergelijken 
worden zonder uitzondering ge
weigerd. 

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 

op Donderdag 10 Dcc mbcr 1880 , "* namiddags I 
uur , iu het openbaar, ten Gemeentehuize aanbe
steden : 

De levering van twee IJzeren Brugsche-
pen voor de Gemeente-Schipbruggen 
te Arnhem en te Westervoort. 

Aanwijzing Donderdag 0 December a. s., voorm. 
10 uur, Bureau Publieke Werken. 

Teekeningen ter inzage; bestekken tegen betaling 
ter Secretaris verkrijgbaar. 

Prijsvraag. 
Door do I IOUWKUNDIOE V E R E E N K H N Q te lie-

I enter is de volgende |iiïjsvTnait uitgeschreven: Het 
maken eener trophee van bouwkundige at
tributen, uitgevoerd in Portland Cement. 
Steen. Hout of Metaal, tegen een prijs van 
f 40 en premie van ƒ 20, beiden met getuigschrift, 
waartoe ieder ter mededinging wordt uitgenoodigd. 

Informatie en pogremma'i hij den Schrijver 

II. G. BOKHORST: 
Ministerie van Justitie. 

A A N B E S T E D I N G . 
Begrooting van kosten ƒ 13300. 

Op Zaturdag den 18 December 1880 , des tia-
nilddagS ten één ure, zal iu een tier lokalen van het 
Ministerie van Justitie, up den Korten Vi jveiVrg 
te *J Gravenhage, bij enkele inschrijving wonlen 
aanlH'steed ; 

Het oprigten van een Gebouw voor 
het Kantongerogt te Oud-Beijerland. 

Het bestek cn de teekeningeu liggen ter hi/age te 
's Gravenhage in een der lokalen van bet Ministerie 
vau Justitie iu de Noltelsti-aat en op den Korten 
Vijverberg. 

Die stukken zijn van Woensdag 8 December op 
franco aanvrage te bekomen aau bovengenoemde lo
kalen, eu hij deu Kaïilonrcgtei' den lieer Mr. A . 
W. V A N DER H O O P te Oud-Beijerland. 

Inlichtingen wonlen gegeven tloor den Ingenieur-
Architect voor de Gevangenissen cn Regtsgelmuwen 
J. F. M E T Z E L A A R te 's Gravenhage. 

Aanwijzing zal worden gedaan op Woensdag den 
15 December 1 8 8 0 , des namiddags ten l 2 ' / 3 ure, 
op het terrein waarop het gebouw moet worden op
getrokken. 

's Gravenhage, den 2 December 1880. 
De Minister van Justitie, 

Voor den Minister, 
De Secretaris-Generaal, 

C L A NT. 

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 der ge

meente UTRECHT, zijn voornemens op 'Zaterdag 
18. December 1880, des voormiddags tc elf ure, 
ten Stadliuize iu het njienbaar aan te besteden: 

De levering van de benoodigde mate
rialen ten dienste der stedelijke Gas
fabriek in 1881, als: getrokken ijze
ren pijpen, fittings enz.. koperen fit
tings enz., smeedijzer, plaatijzer, spij
kers, schroeven enz., blik, zink, tin 
enz., vijlen, gietijzer, glaswerk, lan
taarns, kalk, tras enz., verfwaren, 
borstelwerk, patentolie, poetakatoen. 
touwwerk, zavelaard, steenen en 
hout, to zamen uitmakende veertien 
perceelen. 

De voorwaanlen dezer aanbesteding liggen op werk
dagen van 10 tot 2 ure ter inzage vau gegadigden 
ter Secretarie der gemeente (Afdeeling Ehiantièn) en 
aan de stedelijke Gasfabriek, en zullen ter Secretarie 
en bij de Boekhandelaren J . G . V A N T E R V E E N 
E N Z O O N , na I Decemlier e. k. verkrijgbaar zijn 
tegen 25 cents per exemplaar (Franco per post 27 
cents). 

De monsters der verschillende materialen zijn op 
werkdagen aan de Gasfabriek ter Inzicht igitig voor
banden van ties voormiddags 10 tot ties namiddags 
2 ure. 

Utrecht, 2:i November 1880. 
De Secretaris der Gemeente Utrecht, 

D E W A T T E V I L L E . 

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

meente AMSTERDAM zullen op Maandag 13 
December 1880, te 12 men ties middags, op 
het Raadhuis, iu het o|ienbuar bij enkele inschrijving 
in perceelen ol in massa doeu AANBESTEDEN: 

Het leveren van 15 Wagens voor Wis
selbakken tot het ophalen van asch 
en vuilnis, benevens 15 Weston-
Takela met toebehooren, berekend 
voor een gewicht van 300 kilogram. 

De voorwaanlen dezer Aanbesteding zijn uitsluitend 
te verkrijgen ter Drukkerij der Gemeente, tegen 
betaling van fO.20. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden bij 
den Hoofdopzichter der Stadsreiniging C. I IOOGH-
W I N K E L , O. Z. Voorburgwal 200 , bij wien de 
teekening ter visie zal liggen, terwijl tie Modelwagen 
ter bezichtiging is gestold aan den stal der Stads
reiniging Ziezeniskade. 

Biirgewiasarsr cn Wethouders voorn., 
Amsterdam, V A N T I E N H O V E N . 

29 Nov. 1880. ih Secretaris 
D E N E U F V I L L E 

AANBESTEDING. 
De B U R G E M E E S T E R .Ier gemeente ARNHEM 

zal. Donderdag 'J December 1880, des namiddags 
1 uur , in het ojienlKtar ten Gcmccntcliui/eaanbe
steden : 

Het verbeteren van het 3e en 4e blok 
der Stadswaarden. 

Teekeningen ter inzage; Beetekken l e g e n M a l i n g 
ter Secretarie verkrijgbaar. 

LOUIS GOFFIN & C,E. 
AVENUE ROGIER 28. 

L U I K . 
Eigenaars en evploinuiten van HARDSTEEN- en 

van K E 1 J E X U U O E V E N . 

Amsterdainsche 
11 a it ;i a I in a a l s i', li a |> |i ij. 

Aanbesteding. 
Op Zaturdag Ü December 1880 , des middags len 

12 uur, zal van wege de Directie tier Amsterdam-
sche Kanaal maat schappij, onder nadere goedkeuring, 
aan het Bureau van de Ainsterdamsclie Kanaalmaat
schappij , Keizersgracht 638 te Amstenlam. wonlen 
aanhesi I : 

Het uitnemen, in orde brengen, weder 
inhangen, werkvaardig opleveren 
en onderhouden van al de ijzeren 
deuren (22 stuks), in de Oranjeslui 
zen bij Schellingwoude. 

De aanltesteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens Jj ,'t."i vau liet bestek. 

Het bestek ligt ter lezing aun bet Technisch 
Bureau vau de Kanaalmaatschappij tu Amsterdam en 
aan het Sectiebureuu te Velsen. 

Hel is voorts aan het Technisch Bureau te A m 
sterdam en te Velsen op franco aanvraag te be
komen, tegen overmaking vanSOeenl per exemplaar. 

Inlichtingen wonlen gegeven tloor den Berttaan-
wezeiiden Ingenieur, Keizersgracht 6 3 3 , en den 
lloofdopzigter A . W . O L I V I E R , Rozengracht G 5 , 
beiden le Amstenlam. 

Amsterdam, 15 November 1880. 
J1TTA, 

President. 
M . F . D E M O N C H Y , 

Secretaris. 

Amstcrdamsche 

K a n a a l m a a t s c h a p p ij . 

AANBESTEDING. 
Op Zaturdag 18 December 1880, des middags 

ten 12 uur, zal van wege de Directie der Am*ter-
damsche Kanaalmaatschappij, under nadere goed
keuring , aan bet Bureau van de Amsterdamsche 
Kanaalmaatschappij , Keizersgracht 033 te Amster
dam, wonlen aanbesteed: 

Het verdiepen, tot 8.20 meter beneden 
het Amsterdamsche peil, van het 
Noordzeekanaal, over 3310 meter 
lengte beoosten den mond van het 
zijkanaal naar Beverwijk. 

De aanbesteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens 1$ 15 van het bestek. 

Het bestek ligt ter lezing aau het Technisch 
Bureau van de Kanaalmaatschappij te Amsterdam 
en aan het Seeiieburcau te Velsen, 

Het is voorts aan het Technisch Bureau te Am
sterdam eu te Velsen op franco aanvraag te be
komen , tegen overmaking van 50 cent per exemplaar. 

Inlichtingen worden gegeven door den Eerstaan-
wezeuden Ingenieur, Keizersgracht 033 te Amster
dam, cn den Sectie-Ingenieur te Velsen. 

Amsterdam, 22 November 1880. 
J ITTA , 

President. 
M . F . D E M O N C H Y , 

Secretaris. 

IIOUTRAKPOLDER. 
Aanbesteding van het maken 

van een stoombootsteiger en ver
dere los- en laadsteigers, volgens 
bestek, in 2 perceelen. 

Het Bestuur van den polder voornoemd maakt 
hekend , dat van deze weiken zal plaats hebben: 

Publieke Herbesteding 
op Donderdag 9 December 1NS0, des voormiddags 
ten 10 ure, iu het Logement sliet Oude Huis lor 
Hart" van D. A . H O O G L A N D te HALFWEG 
Haarlem-Amsterdam. 

| l f i van het bestek woidt gewijzigd, zoodat de 
termijn van oplevering van perceel I woidt vastgesteld 
op 1». Mei 1881. 

Inlichtingen en bestekken te bekomen bij W. TUIJN-
M A N te Halfleeg, Opzichter van den polder. 

Het bestuur a/4. Houtrokpolder, 
J . II. BIJVOET. 

Voorzitter. 
L . K A M P H U I S S U E R M O N D T , 

Secretarie. 

A A N B Ë S T E D I J S ' G . 
Namens den Hear II. O. K O S T E R H G z . te 

Xieuwer-Amsiel zal op Zaterdag 11 December 
1880, des middag! ten 13 are, in bet Hotel tie 
ttljhh tlllAAb', Kalvei-straat Amsterdam, vvunlcn 
aanbesteed: 

Het bouwen van eene Villa met Serre, 
Veranda's, Volière, Fontein. IJzeren 
en Houten Hekken, Walbeschoeiing 
enz. op een terrein, gelegen aan de 
Kosterstraat, gemeente Nieuwer-
Amstel. 

Het bestek en de teekeningen liggen in voor
noemd Hotel ter visie; de gedrukte bestekken zijn 
a fi.— verkrijgbaar bij den Boekhandelaar L A U 
R E N S J A N Z O O N K O S T E R (voorbeen H . O. K O S 
T E R 11 Gz ) Nicuwendijk hoek Oudenbrugsteeg. Nadei-e 
inlichtingen geeft op franco aanvrage 

1.1. B U V O E T S Gz . Architect te Amsterdam. 

H O L L E „ I E T S E L S T E £ N E N 
g ( P R O F I E L S T E E N E IV i f» 

~ ) T R O T T O I R S T E E N E N ' '-' ~ 
o g, i WA A L V O R M C N D R I E L I N G 
£ f G E V E L S T E E N 
worden tot conciirreerende prijzen gemaakt aan tie 

Steenfabriek van 
.1. l l i : ! . I M . l t I V , , U o c k m n . 

KLOOS & V A N L I M B U R G H 
Kigriiaars van Zuil™- n TalHoazall-aroeteii 

in R U N P R D I 8 S E N , 

Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 
Straatkeien, Portland-Cement, 

K A L K , BRUINSTEEN, VOORVAST! STEENES, D B . 
Sieua-ehaeen S.zijde 5."», H o l t r i d o i n . 

3 - s 

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 

VAL DE TRAVERS, 
geeft berigt dat door haar tot eenige A fl 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 Amsterdam, 
door wie ook tot het leggen van Vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders voor geheel Neder
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aau de Fabriek. Belt weg N " . 3 , te Amsterdam. 

De Directeur W. P. WALSH. 

II. IIOLSKOKIi, le Arnhem. 
IM»»». Z i l v e r e n M e d a i l l e « o o r W n t e r -

| i n N - l i i H l r i i m e i i t e n . 
1*79. H o o s r H t e o i i d e r M e h e l d l n g ; v o o r W a 

t e r p a » * - e n l l o e k i n e e t - l i i M t r u i i i e t i t e i i . 
Voorts; B A R O - ea T H E R M O M E T E R S , alle soorten 

van K I J K E R S , B R I E E B A L A N S E N , enz. enz. 

H. & J. SUYVER. 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

de HoUandtche Tuin, 
Groote Bickerstraat 2 0 en 2 2 , en „ H e t Z e e p a a r d " , 

einde Groote B i c k e r s t r a a t , te Amsterdam. 
S T O O M K E T E L S van alle M e n d e typen 

en reparation aaa bestaande K E T E L S worden in 
den kortst mogelijken tijd geleverd en uitgevoerd. 

M O Z A Ï E K . 
A R K E T V L O E R E N 

e n v . r g l a a i d . R e f l g u r e e r d e T e 
g e l . , v o o r M u r e n en D e c o r a t i e . 
I)E I . I N T & C " . , Haringvliet 7 , liotterdam. 

GAS-ZUIVERING 
door het gebruik van ijzer-oxyde, geleverd door de 
Gas Purification and Chemical C°. Limited London. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en O o s t - l n d i ë 

W. Horen en Soon, Rotterdam, 
bij wien bijzonderheden en prij.sopgr.vcn verkrijg
baar zijn. 

-A.Ig"«?iut*oii Depot 
DER 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 
V A N 

S.UIIH». TE KKItiMKS. Hl\\kil Uk. 
Z I L V E R E N M E D A I L L E 

W E R E L D T E N T O O N S T E L L I N G 1878 PARIJS. 
Teekeningen en Prijscourant zijn te bevragen bij 

J. J . S A N D , Wijnhaven 76 Botterdam, alwaar ook 
verkrijgbaar: Verschillende soorten van goedkoopc 
T E G E L S en TROTTOIRSTEENEN (genre 
SarregiieminesJ. 

A . E . B R A A T , 
Bouwmaterialen, Lood- en Zinkwerken, Rotter

dam , Qoudsohe Singel 98. Generaal-Agcnt voor 
Nederland cn Dulié van de zoo gunstig Ijekeude 

P O R T L A N D - C E M E N T , 
uit de fabriek van de Heeren JOSSON & DE L A N G L E . 

Zie De Opmerker van 30 October en 13 No
vember II. 

Mozalk 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 , enz., alsmede B E K L E E D I N G 
van M U R E N , T E G E L S voor I I L O E M H A K K E N cn 
P A N E E L W E R K enz. 

Uitsluitend Agentschap van Maw i C°. 
voor Nederland en deszelfs Koloniën 

ca. j . o o n , 
F i r m a A \ T . D E W I L D , 

Selieeinnakersliaeen ,V>. 02 en Jufferstraat JV". 50 . 

K O T T E R D A M . 

Gedrukt bij G. W . van tier Wiel & Co. te Arnhem. 

Vijftiende Jaargang. N \ 50. Zaterdag 11 December 1880. 

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

V O O B 

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 . 
Het Weekblad verschijnt des Zaterdags. 

Het abonnement bedraagt voor liot binnenland ƒ1.(15 per 8 maanden of 
•ral bij vooruitbcttdiug zet ijuldtn per jaar. Afzonderlijke nummer* bij voor-
uitbotelliug 15 cent. 

Alle stokken en advertentién te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentién uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Advertentién van 1-5 regelt ƒ 1 . — , daarboven 20 rent roef clkeu regel 
plaatsruimte • -• i 10 eent voor een bewijsnummer. Advertentién vour het liui-
i' i. i-i11• J : ;erit per :el. 

D E R O O K W A S S C I I E R . 
Men gelooft gewoonlijk , dat bij bet verstoken van 

eeuige brandstof dc beste piuclisclie uitkomst bereikt 
wor.11, nis Ket rooken volledig wonlt voorkomen en 
de gassen meer ol min kleurloos uit den schoorsteen 
ontwijken. Deze meening is een dwaling, want, 
hoe wenschelijk voor het oog ook het wegblijven 
van vuilen rook moge zijn, van bet standpunt der 
gezond held sli-er heeft men niet altijd zich daarmede 
geluk te wenschen. De roctvlokken zijn de minst 
schadelijke deelen, ook wat de uitwerking op plan
ten en gebouwen betreft. Voor den fabrikant be-
teekenl otiverbrande knolstoleenvoudig koolvel kwisling; 
voor het publiek is haar eenige zichtbare uil werking , 
den omtrek zwart te maken en alzuo het oog to be-
leedigcn, maar in andere opzichten geeft zij geen 
reden tot klagen. De inderdaad schadelijke deelen 
der gassen, die uit eeu schoorsteen zich vei-spreiden, 
zijn onzichtbaar en Openbaren slechts na eenigen lijd 
bun vernielende werking op geitouwen eu plantengroei. 
Als de in fabrieken gebruikte kool uit zuivere kool
stof bestond, zou men van die nadeelige werking 
niets bespeuren; zij zou als koolzuurgas ontsnappen, 
waaraan juist de gewassen behoefte hebben. Maar 
tie gewone luxdsoorten bevatten een aanzienlijke hoe
veelheid zwavel, tengevolge van het aanwezig zijn 
van zwavelkies, een verbinding vau ijzer en zwavel, 
en juist de «zwarte diamanten'' van Zuid-Wales en 
Lancashire onderscheiden zich in dit opzicht zeer van 
de andere. De schoone regcoboogkleur vau vele ko
len is aau dit zwavelkies toe te schrijven, dat mei 
de kool verbrandt en niet alleen slakken op den 
rooster vormt, maar ook schadelijke gassen iu tien 
schoorsieen. 

Ieder kent den eigenaard igen reuk van brandende 
zwavel. De ivuk is die van een gas, ontslaan uit 
de vereeniging van zwavel en sourstof en bekend on
der den naam van zwaveligzuur. Nu is tlit gas in 
groote hoeveelheid in wateroplosbaar. Deoploaung 
heeft de eigenschap verder te osydeeren door opneming 
van zmirMof uit de lucht, teu laatste tot zwavel
zuur, eeu der vernieleiidsle zelfstandigheden, die wij 
kennen. Juist dit geschiedt als zwavel under een 
ketel vcrbi-andt. Hoe volledig de rook ook voorkomen 
worde, steeds wordt zwavelzuur gevormd, dat, zij 
het ook in zeer verdunden toestand , door den re
gen wordt neergeslagen en planten zoowel als ge
bouwen aantast. De lezer nieene niet, dat de boe-
veelheid zwavel, op deze wijs in groote steden dour 
den dampkring geslingerd, oiiMeekenend is ; inte
gendeel, zij stijgt tol een zeer aanzienlijk liedrag. 
Men heeft uitgerekend, dat alleen in Glasgow jaar
lijks meer dun twee millioen Duitsche centenaars 
zwavel door de srhooi-sleenen wonlt uitgeworpen, en 

daar dit een veel grooter gewicht aan zwavelz * 
geeft, begrijpt men tie vernielende werking van het 
laatste. 

Het klinkt dun ook zonderling, dat de fabrikanten 
wegens hel walmen vau hun schoirsteenen telkens 
door de heeren iiisjtecteurs van fabrieken lastig wor
den getallen, terwijl in de beste schoorsteenen, tot
heden gebouwd, nog altijd evenveel schadelijke stof
fen opstijgen. 

De scheikundigen welen, dat deze gasvormige 
zwavelverbiudiiigeii met de grootste gemakkelijkheid 
door zekeie oplossingen kunnen wonlen opgeslurpt. 
Dit feit geeft een middel aau de hand , waardoor zij 
kunnen worden verwijderd, en het is verblijdend, 
dat iu die richting [«gingen worden aangewend om 
het hoogst wenschelijk*.' doel te beitüken. Een door 
Johnson en Robles te Manchester uitgevonden toestel, 
dat rookwasscher of zuiveraar kan worden genoemd, 
wordt thans het publiek aangeboden. Onlangs werd 
eeu aantal proeven genomen om zijn eigenschappen 
te toonen aan een zaakkundig gezelschap van spinners, 
ingenieura en machinisten. De proeven weiden vol
bracht iu Goodfellow's Works, Hgda, door den heer 
F . F . E . Goodlellow, tlie, als ervaren scheikundige, 
voor zijn taak wel opgewassen, een heldere uiteen
zetting van de werking vau het toestel gaf en zijne 
opmerkingen toelichtte met behulp van een in werking 
gebracht model. Niet alleen de zv.'avctverbindingen 
werden geheel verwijderd, maar ook het roet. 
Door proeven met het model werd ook aangetoond, 
terwijl men de roetachtige en onzuivere vei 'brandings-
producten van tei|>entijii behandelde , dat het beginsel 
geheid toe[»asselijk is voor het doel. 

Het gezelschap begaf zich daarop uaar een atulcr 
gedeelte der werken om proeven op groote schaal 
met een toestel bij te wonen, dat in verbinding 
gebracht was met twee kotels van dertig voet lengte 
en saven voet middellyii. De rookwasscher is aan 
het eind der ketels, maar builen het ketelhuis op-
gosteld. He gewone hooge schoorsteen blijft buiten 
werking cn is vervangen door een anderen, veel 
minder hoogen, in verbinding met het stoomwerktuig, 
dat den trek bevordert door een ventilator. 

Men had alles zoo geregelde dat de verbfandlngs-
pniducien óf door hel toestel óf door den gewonen 
ichoontoon werden gevoenl, eu zoo viel het zeer 
gemakkelijk vergelijkingen te makeu tusschen het 
oude uu het nieuwe slelsul. 

Het nieuwe stelsel i s , gelijk wij zeiden , gegrond op 
het bekende feit, dat oplossingen vnn zekere stoffen 
ot zelfs gewoon water de eigenschap bezit um , gas-. 
vormige zwavelverbindingen op tc slorpen, c n , zooals 
het toestel toont, wordt gelijktijdig dc rook bijna 
geheel van roei bevrijd. 

De inrichting beslaat in een verruiming van den 
trek door e e n geheel luchtdicht kanaal, of juister 
kamer. De bodem dezer kamer is eeu waterdichte 
en met water gevulde bak , e n in het inwendige 
zijn achter elkander twee of drie, onder e e n hoek 
van 45" opgestelde, schermen of zeven aangebracht, 
welker houten zoo geschikt zijn, dat zij spiraalvor
mige (gewundene) verticale doorstroomitigs-np-ningeii 
laten. Voor dc zeven zijn schepraderen (Schau fel-
rader) geplaatst, wier vleugels in de up|ier\lukte 
van het water in den buk duiken. Deze radereu 
maken ongeveer tweehonderd, en de tot versterking 
van de luchtbeweging aangebrachte ventilator vier
honderd omdraaiingen in de minuut. De ondervinding 
leert, dat een toestel, gelijk bet bescbrevene, voor 
vier tot vijf gemiddelde ketels voldoende is eu onge
veer twee en een halve paanlekracht behoeft. De 
wijze van werken is zeer eenvoudig: de bak wordt 
met kalkwit er gevuld, en zoodra het toestel in be
weging gebracht is, wordt hel water iu den vorm 
van een gietregen door de vleugelnuleren tegen de 
schermen geslingerd. Gelijktijdig tiekt de ventilator 
de verbrandingsgassen door de kamer, die daarbij 
tie mazen in de zeven moeien passeereu. 

Op deze wijs komt elk deeltje van den rook met 
de vloeistof in aanraking, mei het gevolg, dat de 
zwavelgassen volledig door de kalk opgeslorpt en de 
roetdeelen gewiisschen en in het water achtergehou
den worden. Wanneer slechts gew. m water gebe
zigd werd, kon dit spoedig zuur wonlen en bijtend 
werken op de ijzeren iliM'len , gelijk gebleken is bij 
de eerste, slechts met water verrichte proeven aan 
het mode). Door aanwending van kalk wonlt het 
zuur uii/ijdig en werkt niel meer vei nietigend. Ove
rigens heels men ijzei-en deelun in hel locutui asooeol 

mogelijk vermeden. 
In de fabriek van tien heer Goodlellow is een dezer 

toestellen, iu verbinding met twee ketels, inwerking. 
Gelijk boven gezegd i s , kou naar goedvinden de ntok, 
evenals gewoonlijk, naar den schoorsteen of door 
het wuschtoestcl gtdeitl worden. De genomen proe
ven hadden slechts ten doel, in groote trekken de 
voordeelen der nieuwe uitvinding te doeu uitkomen. 
De vuren werden zoo gepookt, dal zij zooveel moge
lijk zwarten rook ontwikkelden, dien men eerst dooi
den hoogen schoorsteen liet ontsnappen , om zijri 
aard te toonen. Daarna werd hij door deu rook
wasscher geleid, en als hij door de korte, zich 
daarin lx;vindende pijp ontweek , was de verandering 
iu geheel zijn aanzien merkwaardig. Hij geleek eerder 
op onreinen wasem of damp dan op iels anders, en 
werd op eenige inetei-s afstand vau den mond der 
pijp geheel onzichtbaar. Om te toonen dat het roet 
niet medewerkte, werd een witte, tochtigewfcdoftk 
gedurende tien minuten in den uitstroomenden rook 
gehouden; deze wenl iu 't geheel niet vu i l , terwijl 
een natte zukdoek, iu den trek aau deu voet van 
den grooten schoorsteen en in niet gewaaschen rook 

gehouden, in korten tijd aanmerkelijk zwart wenl. 
Dtior den heer C. E s l c m r t . Iiezoldigd sc.heikuu-

t d l ' p ' H r r . *ad Mnnche*.ler, werden no* proovon 
genomen met verschillende vloeistoffen in den bak. 
Als zij uit zuiver water bestond, werden den rook 
tusschen 75 cn 80 ten honderd zwavelgassen ont
trokken. Weid het water met soda vermengd of 
1 1 k a l k m e l k , steeds nlcaliscb rehgeerendgehouden, 
dan werden de gassen geheel opgeslorpt Voor 
piacti>clie doeleinden is kalk aan te bevelen, die 
vau tijd tot tijd aangevuld moot wonlen. De door 
de zure gassen onzijdig gemaakte kalk slaat neder 
op den bodem van deu bak en geeft, gedroogd, een 
uitmuntend onsinelthigs|<oeder. daar bet gehalte aau 
zwavelkalk ongeveer Oó |>ct. Imtlraagt, terwijl het 
met '-!>' mar!, per Duitschen centenaar iu den handel 
betaalde ontsmet lings->oci Ier ten hoogste \'l pet. 
zwavelkalk bevat, 

he noodige hoeveelheid kalk hangt van de hoeda
nigheid der kolen af. Als de kool ongeveer '2 pet. 
zwavel bevat, is op 50 tons kool ongeveer 1 ton 
kalk noodig. 

Het is te verwachten, dat de te winnen zwavel-
\ci bindingen niet alleen de kosten vau hel toestel 
tot een minimum sullen herleiden, maar zelfs iu-
Staatstellen winst te behalen, namelijk daar, waar 
de kool zeer rijk aan zwavel is. X . 

H E T P R O V I N C I A A L A R C H I E F G E B O U W T E 
U T R E C H T . 

Den vierden December is de openbare aanbesteding 
gehouden voor de verbouwing van liet voormalig 
Laiidlmuwkimdig kabinet te Utrecht tot Provinciaal 
Archiefgebouw, en in het laatste nommer van dit 
weekblad wenl er met ecu enkel woord op ge we/en , 
dat het bettek eeue vreemdsoortige bepaling inhield 
eu het ontwerp afkeuring verdiende. Behalve het 
toen aangehaalde aitikei vau tien heer Del Campo 
iu hel Utrechtseh Provinciaal en Stedelijk Dagblad 
verdient vermelding, dat de Nederlandsche Indus-
tri*.'* "au • •". t ' u i^ inVr JWM) zaak bepreekt' i» een 
uUvejprig stuk, dnt den titel draagt stwee merk
waardige aanbestedingen." Mei onverdeeld genoegen 
wenl daaruit vernomen dat de Kamer vau Koophan
del eu Faluïeken le 's-G raven hage zich tot de Hooge 
Regeering gewend heeft, om zich over de achteruil-
slelliug der vaderlandse he nijverheid te beklagen. 

Geelt, men zich de moeite bet bestek in Ojuaesue 
te doorlezen en met dc teekeningen tc vergelijken 
dan aarzelt men niet de verklaring af te leggen , 
zelden grooter prulwerk gezien te hebben ; VIM nul het 
constructieve van het ontwerp (zie o. a. de door
snede C D ; is beneden het middel matige, en al wonlt 
er vun zekere zijde ook sterk te keer gegaan tegen 
het gebrek aan degelijk teekenonderwijs, zou het 
niet ondienstig zijn als de ontwerper van het Archief-
gebouw daarmede nog eenigen tijd zijn voordeel deed. 

Het bestek schijnt op een achtermiddag in elkan
der gezet te zijn en mist alle vereischten van eene 
degelijke omschrijving der werken. In eenige arti
kels vinden wij dc bepaling dat voor zekere werk-
zaaiuhiilen eene vastgestelde sum moet verwerkt 
worden volgens de eenheidsprijzen van het bestek 
of volgens mondelinge overeenkomst t toools de 

directie dit nader bepaalt en waar zij dit wen
schelijk acht door leveranciers ter harer keuze. 
IM temt kepsiKhg shm, uie: op kieinlglreden ,* maar 
op een belangrijk deel der aannem'ingssoni. Wij 
vinden als zoodanig; 

ij 11 levering en stellen van boeken
kasten euz ƒ 140(0 

!j 1 'a werken ann belendende gehouwen. > 500 
B \lh verwarmingstoestel • 7500 
it 17c atmosferische schelleiding. . . » 150 
i I7r/ waterleiding » 1800 
> I 7e bliksemalleider ._s 200 

Te zamen. . / 24150 
voegt men hierbij de som, waarvoor 

de Belgische heer Isaac de ijzer-, zink
en glaswerken wil leveren ad . . . . » 24200 
dan kan de aannemer v o i r . . . . . ƒ 48350 
of meer dan twee derde gedeelten der natmeiiiings-
som, ais kassier der directie optreden, tiaar zij zich 
het recht heeft vuorltehouden de leveranciers a a n te 
wijzen. De/e bepaling slaat niet op den laatsten j-.st, 
maar zou hel belang v a n den aannemer niet mede
brengen Isaac, te begunstigen, om de zekerheid te 
hebben, dat de leverancier bij de Directie gunstig 
staal aangeteekend. Bovendien is het de vraag of 
de detail teekeningen dezer- werken niet het werk der 
Belgische firma zi jn, zoodat eeue Instelling aan an
deren veel oponthoud zou geven. 

't Is te hopen, dat er afdoende maatregelen ge
nomen worden om dergelijke soorten van aanbeste
dingen voor het vervolg tc voorkomen. Het krach
tigste geneesmiddel is publiciteit. 

Wil de Maalschappij toL Bevordering der Houw
kunst aan hare roeping beantwoorden, dan moet zij 
bestekken en teekeningeu, als dit- van hel Provinciaal 
Archiefgebouw te Utrecht, openlijk afkeuren, en vooral 
de werken niet sparen die door den Staat worden 
uitgevoerd; nu onze Regeering, al is het dan ook 
met jammerlijk gevolg, zich op het gebied van kunst 
beweegt, is hei niet meer dan billijk haar met raad 
en daad bij te staan, Wordt aau dezen wenk ge
hoor gegeven en zorgen de industrieelen hunnerzijds, 
dat de leveringen aau buitenlanders niet dan ouder 
luid prute-i geschieden, dan is er hoop op e e u liet e r e 
toekomst. 

Ikricbten en mededeeliDgeo. 
I! U I T E N L A N D. 

— Bisschop Wilkeus verhaalt in zijn hoek over 
de aMathematische toovery", hetwelk iu 1048 
te Londen gedrukt werd, dat sinds ondenkbare tijden 
met het beste gevolg pailij getrokken wenl van 
zeilwagens iu China , Spanje e n Holland. De Hol
landsche teilwagens, beladen met zes tot tien per
sonen , legden binnen weinige men een weg van 
148—222 kilometer af en de nrljcid van hem, die 
het zeil behandelen moest, was zeer gering. Het is 
jammer, dat anderen die wagens niet gezien hebben. 
Maar het dankbeeld is in onze eeuw tot uitvoering 
gekomen. Op den Kunsas-I'aeilic-sjioorweg, een vak 
der groote groep van ijzerbanen , tlie den Atlautischen 
Oceaan verbinden met de Groote Stille Zuidzee, gaan 

Door- het Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid is iu 
Spoorwegen over 

de Staatscourant geplaatst het onderstaande O V E R Z I C H T vau bet vervoer op de 
de maand September 1880. 
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 11 December 1880. 

zulke wagens, niet met reizigers, mnar fOOf ilcn 
dienst v a n den spoorweg zelven. Als poni[ien , tele
graaflijnen, enz. te herstellen vallen, wonlen de 
ItouwstolTen, ile nrlieiders e n de besturende ingenieurs 
daarmede op de plaats hunner Instemming gebracht. 
De snelheid van den ongeveer driehonderd kilogram 
zwaren wagen met zijn drie en eeu haken nieter 
hoogen mast is natuurlijk verschillend, naarmate van 
de windsterkte. In de gunstigste omstandigheden 
bedraagt zij acht cn veertig kilometer (?) in het 
uur, soms zelfs meer. Men zou met zulk ecu zeil
wagen pi-oeven kunnen nemen, o. a. in Indie, waar 
zes maanden achteroen een oost- of een west-inoeson 
heerscht, waar eiken dag de zeewind eu eiken nacht 
de landwind uit denzelfden boek blaast. 

l l I N N E N L A N D. 
's-Gravenhage. De Gemeenteraad heeft in de 

laatst gebonden zitting het bekende plan tot restau
ratie van het Raadhuis wel besproken, maar is tl aar
bij niet tot eene beslissing gekomen. Uit tie discussie 
bleek, flat de kosten voor in- en uitwendige verbouwing 
volgen? tic Itegrouling van .den architect ƒ ' 2 0 7 , 0 0 0 
zullen bedragen; waarlijk een schoon cijfer, waar
voor men dan een hoogst ondoelmatig en wellicht 
onbruikbaar stadhuis zal verkrijgen. A l worden de 
eischen van distributie door de tegenwoordig»! toon
gevers op bouwkunstig gebied zeer laag gesteld, ge
tuige het tal van producten die van Staatswege wonlen 
opgericht, zal de indeeling toch eenigszins rekening 
moeten houden met de gevels, tlie men zich voor
stelt tot zekere dikte uit te breken en met nieuwe, 
waarschijnlijk l>eschildorde stam te hoklcetlen. 

't Is te hojien, dat de Raad bel besluit neemt om 
in den gezonden zin des woords te restauroeren en 
in deze niet het voorbeeld van den Staat volgt. l>c 
zoogenaamde restauratie van de Loterijzaal cn van 
de gebouwen op bet Binnenhof doet den bouwkun
dige onaangenaam aan en maakt Nederland in bet 
oog van den vreemdeling belachelijk. Kn toch ver
oorloven wij ons tie weelde, een advocaat te be
zoldigen , die den titel van referendaris tier afdeeling 
Schoone Kunsten voert, 

— Woensdag 1.1. had, onder voorzitterschap van 
tien heer J . A . de IVergli, dc aangekondigde ver
gadering plaats van bouwkundigen, lioiiwonderiieiners 
en werkbazen, waarop 120 personen tegenwoordig 
waren. Kn wenl een voorioopig comitë benoemd, 
om zich te verstaan met bet bestuur voor Handel 
en Nijverheid tot bet in 't leven roei Mm van een min
der rexatoir werkend reglement op de bouwpoUtie, 
en te doen uitmaken of men zich bij Handel en 
Nijverheid zal aansluiten, dan wel zich lot een op 
zich zelf staand iMiuwkundig kiescollege zal vormen. 

— Aan de Nieuwe Rotterdamsehe Courant ont
leenen wij het o ml ei staande bericht omtrent de ver
zakkingen van den Lekdijk te Vreeswijk: 

B Dezer dagen is in de dagbladen — ook in ons 
blad — opgenomen een bericht betredende de on
derzoekingen naar dc verzakkingen van den Lekdijk 
te Vreeswijk, door den hoofdingenieur van den Wa
terstaat in Noord-Holland ingesteld en in zijn rapport 
aan Gedeputeerde Staten dier provincie neergelegd, 
In verband met dat bericht wonlt ons het volgende 

medegedeeld; 
»Ilet is eene zeer gelukkige gedochte bet groote 

publiek, feu aanzien van eene zoo gewichtige zaak, 
in kennis te stellen met de bevindingen van erkende 
deskundigen Uit die kennis ontstaat vertrouwen, 
en daarmede geruststelling. Jammer is bet evenwel, 
dat in bet genoemd bericht onjuist heden ziju geslopen, 
die rectificatie behoeven. 

«Volgens bet bedoelde bericht blijkt uit genoemd 
rapport: 

ulo . i Beide verzakkingen bepalen zich tot dc bin
nenzijde van den dijk — ; aan de rivierzijde heeft 
de dijkskruin hare hoogte behouden." 

»Dit is minder ju is t : want de »behouden" dijks-
krtiin heeft in het verzakte dijkvak boven Vreeswijk 
over eene lengte van ongeveer 2O0 meter gemiddeld 
eene breedte vau slechts 25 centiin., zoodat daar van 
de 9.25 M . gemiddeld 9 M . nieuwe kruinsbreedte 
verzakt zijn. 

iSo . o Zij hadden bovendien niet pavet» onder de 
oude dijkskruin maar nagenoeg uitsluitend 
onder het verzwaarde dijkslteloop." Dit is zeker 
de uiting van neen optisch bedrog." Immers van 
tie beide verzakte dijkvakken is tie oude dijkskruin 
wel degelijk mede verzakt. 

nZooals gezegd wenl , is in het onder lo . genoemde 
vak tie nieuwe kruin over 9 M . breedte verzakt. Die 
verzakking teekent nabij het behouden buitenkruintje 
pl. m. 05 centiin. Weet men nu , dat de oude kruin 
7.50 -M. had. en dat door de verhooging, doordien 
de verzwaring van den dijk aan de binnenzijde aan
gebracht is, onder genoemd kruintje en het buiten
talud ongeveer twee meter oude kruin liggen, dan 
is het duidelijk, dat 5.50 M . oude kruiusbreedte 
minstens 115 i-eiitiin. verzakt zijn. En wat de overige 
ongeveer 100 M . lengte van dat vak betreft, daar 
is dc nieuwe kruin op 3 M . uit deu buitenkant af
gescheurd en verticaal op enkele plaatsen t , op andere 
2 M . verzakt. Aangezien nu onder die 3 M . in* 
stand gebleven kru in , op de reeds aangevoerde gron
den, ongeveer 5 M . oude kruin liggen, zoo blijkt, 
dat daar p tn. 2.50 M . van de oude dijkskruin 
verzakt zijn. 

«En Ijoneden Vreeswijk zijn van het 100 M . lange 
verzakte dijkvak .'1.25 M . iiioiiwe-kniinsbrendle hl-
stand gebleven; derhalve minstens 2.25 M . oude-
kruinsbreeille verzakt. 

uHoudt men nu in het oog , dat volgens het hc-
\ V N - | I ' bericht bet genoemd rapport zelf als maximum 
van verzakking 1.00 M . aungeclt voor het vak boven 
Vreeswijk en 3.34 M . voor het andere, en vult men 
die gegevens aan met de — iu het aangehaalde 
bericht verawegene — hier verstrekte omtrent de 
Dr Ile, waarover dc vet zakkingen zich over dc oude-
kruiusbreedte uitstrekken, dan znl bet een ïetler 
gemakkelijk vallen zich een duidelijk beeld van den 
weikelijken loestand te vormen. Dal beeld zul wel 
eenig/iiis afwijken van hel geen bedoeld liei icht ons 
uit de «uitvoerige rapporten" te zien geeft, maar 
in duidelijkheid en waarheid hooger staan. 

»>Da tde dijks verzwaring een goed geslaagd werk 
i s " , kan in zoover worden toegegeven, dat het ten 
minste dc leerrijke crvaiing heeft geschonken, hoe 
nuttig het ware geweest met meer ernst de ge
grondheid te onderzoeken van dc vrees van verscheidene 
deskundigen, onder wie de hoofdingenieur Du Cel-
liée Mul ler , dat de ondergrond van den dijk het 
tegenwoordige kolossale gevaarte, althans op sommige 
punten, niet zou kunnen dragen. 

«Zorgvuldige boringen op korte afstanden, zoowel 
binnen- als buitendijks, dus op meer uitgebreide 
schaal dan beeft plaatsgehad, zouden de gegrondheid 
van die vrees hebben aangetoond. Men had dan 
aangevangen met hetgeen waarmee man thans ein
digt — nl . het leggen van hermen — gelijk men 
bij een gelmuw niet de fondamenten legt eerst wan
neer het gedeeltelijk ingestort is. Tijd en geld waren 

dan gespaardi cn het openbaar vertrouwen niet, 
zooals thans, geschokt." 

— De Minister van Waterstaat heeft aan dc 
Tweede Kamer zijne Memorie van Beantwoording 
ingezonden over hoofdstuk IX der Staat sliegrox>ting 
voor 1881. Hij vleit z ich, dat tie iuslc!liii">-v"'0 
het nieuwe Departement zal blijken niet doelloos te 
zijn geweest ter bevordering van de belangen , waarop 
iu het VtMirloopig V e n lag wordt gewezen, en tot 
voorbereiding van wettelijke regeling , waaraan vroe
ger niet zoo onverdeeld als thans door den liet rokken 
Minister zijn aandacht kon worden gewijd. 

Wat de rivieren cn waterwegen lietreft, zegt de 
Minister, dat hij ten aanzien tier verbetering van 
den Waterstsat in Noord-Brabant niet heelt stilge
zeten. Voor zoover de Regeering lietreft, is de voor-
bereiding afgnkwpen, en da Minister wacht op de 
beslissing van het waterschap omtrent :1e tc verke
nen bijdrage, om de zaak bij de Staten-Goneraal aan
hangig te kunnen makeu. 

De verbetering van den waterweg tusschen Amster
dam en Rotterdam is door de Regeering niet uit het 
oog verloren; van harentwege beeft te dier zake 
geen vertraging plaats gevonden. 

Voor de varbetering der gemeenschap te water 
van Amsterdam met den Rijn is een wetsvoorstel bij 
den Raad van State in overweging. 

Met betrekking tot den waterweg van Rottenlam 
naar zee zijn aan de Staatscommissie eenige nadere 
inlichtingen gevraagd, die nog worden ingewacht; 
zoodra «leze zijn ontvangen, zal de Minister niet dralen 
iu de gewichtige aangelegenheid eene beslissing voor 
te stellen. Dan zal tevens het oogenblik daar zijn 
om te overwegen of er termen zijn, om van Rotter
dam eene geldelijke bijdrage voor de uitvoering te 
vragen. 

Nopens de grondslagen, waarop de overneming van 
bet kanaal van Amsterdam naar zee dtur den Staat 
zal kunnen plaats hebben, is overeenstemming met 
da directie dei-Maatschappij verkregen. De Regeering 
hoopt weldra in de gelegenheid te zijn met betrek
king tot dezeoveinemnig de vereischte voorstellen aan 
de Vertegen woonl ing te onderwerpen. Inmiddels 
Wordt wettelijke verlenging der concessie, die 1 Ja
nuari 1881 expireert, vereisen t , waartoe hOtfnOO-
dige is voorbereid. 

Amsterdam. De architect T. Sanders heeft aan 
tien Rand dezer gemeente een adres verzonden , waar
in concessie wonlt aangevraagd voor too ver het deze 
gemeente betreft, en op nader overeen te komen, 
voor tie stad voordeelige voorwaarden , voor het aan
leggen en exploiteeren van een net van stoomtram
wegen, omvattend dc volgende lijnen: 

1o. Eene cirkelbaan, rondom de geheele stad, 
volgende de nieuw geprojecteenle ceintuurbaan van 
de Haarlemmerbarrière tot aan den Amstel; dan 
den Amstel met eene brug kruisende, na doorbre
king van eenige terreinen bij de Weesperzijde en 
kruising van den Nederlandschen Rijnsjioorwcg, weer 
volgende eene der geprojecteerde straten der nieuwe 
stad tot aan den Oosterspoorweg, om na kruising 
van dezen weg weer den verbreeden spoorwegdijk 
rechts te volgen en dan met een draaibrug te ko
men op het oostelijk stationseiland; de stationseilan
den te verlaten met een brug, om na overgang der 
Bickers- cn Prinseneilanden weer bij de Haarlemmer-
barrière uit te komen. 

2o. Eene zijlijn gaande van de nieuw ontworpen 
Groentemarkt over de te dempen Rozengracht naar 
den N . - Z . Voorburgwal. 

3o. Eene zijlijn gaande van den Oetcwalerwcg, 
de Singelgracht kruisende, verder volgende de Mui-
dergracht, J.-D.-Meijerplein, Houtgracht en Raam
gracht tot aan den Kloveniersburgwal. 

4o. Eene lijn Amsterdam verbindende met de 
gemeente Slotenlijk, langs den straatweg van Haarlem. 

5o. Eene lijn Amsterdam verbindende met de 
gemeenten Sloten eu Hoofddorp, de hoofdlijn verlatende 
bij het Buitengaslbuis cu na doorkruising van den 
polder de bestaande wegen volgend. 

Oo. Eene l i jn , de hoofdlijn achter het Rijksmu
seum verlatend en door het nieuw geprojecteerde 
park en langs den Ainstclvcenscheweg naar A m 
stelveen. 

7o. Eene lijn langs den Amstel naar Ouderkerk. 
8o. Eeue langs ile Weesperzijde tot Dieuierbrug 

in aansluiting aau den Gooi schen stoomtram metzij
tak naar Abcoude. 

9. Eene lijn uitgaande van het Centraalstation 
over Buiksloot, het Schouw en llroek naar Monni
kendam eu Edam. 

H i j stelt zich voor om t i . op tie verschillende knoop-
cn eindpunten dezer lijn stations tc bouwen; b, als 
beweeg middel gebruik te maken van locomotieven 
zonder vuurhaard, werkend met saamsjapnrilnn stoom, 
die aan vast»! stations wonlt opgenomen ; of c, wegen 
te exploiteeren zoowel voor personen- als goederen
vervoer ; d. de personen wagens iu te richten voor 
reizigers van twee klassen. 

Voorloopige besprekingen niet eeuige financiers hier-
te iNtede geven hem het recht te verzekeren, dat 
zijne plana bij eventueele uitvoering op flnancieelen 
steun kunnen rekenen. 

— In den flniitiiunlnmnd i* 'eer veel gesproken 
over tie heorsipiacstic, zonder dat tie zaak daardoor 
iets gevorderd is. Voor den oiipartijdigeti beoordeelaar 

is het een raadsel, hoe eenige rnadsleden ertoe kon
den komen eene motie voor te stellen, waarbij het 
terrein tusschen de Keizers- en Hesrengrachten en de 
W a n noesgracht volkomen ongeschikt voor den bouw 
eener nieuwe beurs verklaard wonlt. Naar veler 
meen ing, en onses inziens terecht, is juist deze plaatsing 
de ge wenschte oploaablg, daar het punt in de on
middellijke nabijheid van hel centrum der beweging 
gelegen is an daardoor de gelegenheid geopend wordl 

eene hoofdverbinding van deu Dam met de buiten-
stad te maken. Leest men de discussion, waarbij 
het verbouwen of lappen van de bestaande lieiirs 
aanbevolen en het bouwen eener nieuwe beurs op 
het zooeven genoemde terrein bestreden wordt, dan 
moet erkend worden, dat argumenten noch voor het 
een noch VOOT het ander werden bijgebracht. Ten 
slotte hebben de stemmen gestaakt over het amen
dement om de plaats tusschen de Heeren- eu Kei-
sersgracht (plan-Van Gendt) als ongeschikt te ver
klaren, zoodat in eene volgende vergadering daar
omtrent eene beslissing zal genomen worden. 

— Wij vestigen de aandacht op eene in dit week
blad voorkomende advertentie, waarin het Bestuur 
der Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst 
kennis geeft, dat op de tweede der in 1879 uitge
schreven prijsvragen nog een antwoord is ingekomen, 
waarvan geen melding werd gemaakt in de adver
tentie, opgenomen iu het nummer van 20 November 11. 

Leiden. Tot opzichter der lste klasse bij de 
gemeentewerken is benoemd G. Eooman, bouwkundige 
te Hengeloo. 

Eindhoven. Door de heeren J . F . Pompen, 
lid der Provinciale Staten van Noord-Brabant te 
Stcrksel, P. vau Hoogstraten, ingenieur te Stratum 
en J . M . Blanken, gepensioneerd ritmeester der ca
valerie te Eindhoven , is aan Zijne Excellentie den 
Minister van Waterstaat, Handelen Nijverheid, con
cessie aangevraagd voor den aanleg en de exploitatie 
van een locaals|morweg, uitgaande van den Staats
spoorweg le Eindhoven, langs Geliliop, llceze, Leende, 
Maarheezc eu aansluitende tuin den sjworweg Ant
werpen—Gladbach, nabij Weert. De aanleg van 
dien weg zal voor de nijvere streek die hij door
snijdt van het grootste belang z i jn , doch ook voor 
het algemeen vau zeer veel waarde. De afstand 
naar Roermond, Maastricht en de kolenmijnen in 
Limburg verkort daanloor met ongeveer 23 kilo
meter. 

Enschedé. St.-Nikolaas heeft ons eene verras
sing bereid. Nadat in de zitting van den Gemeen-
terend, den 4 December gehouden, de stemmen staak
ten over bet voorstel van het Dagelijksch Bestuur, 
om dc gasfabriek tier firma Ent boven & Co. over 
te nemen voor een som van ƒ 70,000, besloot tie 
Raad in zijn vergadering van (i December met a l 
gemeene stemmen , minus die van den heer E . ter 
Kuile C'z., de fabriek voor rekening der gemeente 
over ttt nemen A l klinkt het vreemd dat een Ge-
meenteraad zoo plotseling van zienswijze kan ver
anderen, haart bet Insluit nagenoeg overal vreugde, 
daar het gas letheden niet dan tegen hoogen prijs 

te verkrijgen was. 

Beverwijk. Het voorstel tot uitdieping van ha
ven en pij|> i s , na tie overtuigende venlediging van 
den Voorzitter, met 8 tegen 2 stemmen aangeno
men, In verband hiermede, zal de Uollaiidsrhe 
Spoorwegmaatschappij intgenoodigd worden de spoor
brug te verwijden en den diepgang van het vaar
water te brengen overeenkomstig het contract met 
de gemeente. 

Varia. ~ 
Het roesten van ijzer en staal. Het zee-

watcr , zoo op zich zelf, als in verbinding met de 
lucht, werkt niet zoo vernietigend op ijzer en staal 
als rivierwater, liet is van algetneene bekendheid, 
dat tusschen een metaal en zijn oxydc eene elec
trische werking plaats heeft bij voortgezette oxydatie. 
Roest vorming is een gevolg der oxydatie, welke door 
de aanwezigheid van zekere zouten cn zuren, in 
't bijzonder van koolzuur, dikwijls krachtdadig on
dersteund wordt. 

Koolzuur-ijzer vormt zich in veel grootere mate 
in stoomketels van niet-condenseeiende stoommachi
nes, waarin hard water gebruikt wordt. Dc natuur 
schijnt de voornaamste ijzerertsen gevormd te heb
ben door hulpmiddelen, waarvan zij zich reeds vóór 
eeuwen bediende en zij gaat op dezelfde wijze met 
de kunstig gevormde ijzerdeelen voort, die niet be
schut zijn. 

Het verkeerde in de ijzerconstructie bestaat hierin, 
zich hij bouwwerken, inplaats van op het draag
vermogen der brug, te verlaten op metalen, die 
door niets beschut en aan de vernieling blootgesteld 
zijn. Het is van belang hierbij op le merken, dat 
in vele gevallen het niet de natuur alleen is , die 
de aangrij|iende en verwoestende inwerking uitoefent. 
Het ijzer van spoorwegbruggen b.v. is steeds bloot
gesteld aan den zwavel houdenden rook der locomo
tieven , zoodot de zwavel, wel-is-waar langzaam, 
maar zeker, zich met tlatelement verbindt, hetwelk 
men met zooveel moeite getracht heeft door puddelen 
daaruit te verdrijven. (-J-) 

Dakpannen van slakken uit hoogovens wor
den tegenwoordig door de Maatschappij Carves in het 
departement der Loire vervaardigd. De vorm is die 
der gewone dakpan, het uiterlijk als dat van dof 
glas van een schoone, blauwachtig zwarte kleur. Hij 
deze pannen is het opzuigen van water niet te vreezen, 
dus ook niet de dikwijls zoo onheilzwangere over
belasting van de balken. Zij komen iets duurder te 
staan dan gewone dakpannen, maar daarentegen zijn 
zij veel aangenamer voor het oog. 

Werktuiglijke vervaardiging van tegels, 
pannen , cementplaten ene., op de thans gebruikelijke 
wijze, lijdt, volgens Sonnet, behalve aan andere ge
breken , ook nan groote kosten, in vergelijking met 
de gemiddelde verkoopprijzen, l l i j heeft daarom een 
goedkoop, eenvoudig, zeer productief werktuig uitge
dacht , dat vijftig ten honderd besparing geeft (Woch. 
f. Arch. u. Ing., 1880, p. 152, aangeh. in Zeitschr. 
f. Bauk,, 1880, p. 011). 

\ankomliirinï('n van Aanbestedingen. 
Maandag, ! • Der. 

Hemen, te 11 uren, donr het SISIHIsnloksalaai - het 
makeu van rasterwerken laugs de gerinleei-de slooten 
achter het Nieuweiliep t-n het Dijkje, aldaar. 

•-Ilaj-e, te 11',', uren. door bet ministerie van water
staat enz... aau bet gebouw van het pmv. hestuur: bet 
Sjarig onderhoud der havenwerken te Middelharnis. 

•.-Huge, te I M j uren, door het ministerie van bin
uenl. zaken, aan het gebouw vau bet pmv. bestuur: het 
bui wen vau eene Rijkskweekscho.il voor vroedvrouwen 
met kraaminrichting, te Rotterdam. Riming ƒ97,654. 

i Lelden, te 12 uivn, door burg. en weth.: Iu. het ma-
; ken van 8 bi ugwachlanhoaass; l è . liet driejarig onderhoud 

van de gehouwen en het ameublement der openbare 
schillen. 

Ulraenhelm , te 12 uren. door burg. en weth.: Iu. het 
bouwen eeuer onderwüzerswoning; 2o. het bouwen van 
een raadhuis. Inl. hij deu architect J. ( ' . Meijer, te Goor. 
Aauw. te 10 uren. 

AmMerdam, te 12 aren, door burg. en vveth.: bet le
veren van 15 wagens voor wisselbakken tot liet ophalen 
van ascli eu vuilnis, benevens 15 Weston-takcls met toe
bchooren, berekend voor eeu gewicht van 800 KG. 

Loo-drrtlil . te 12 ureu. door het gemeentebest.: het 
bouwen vau eene schuur nabij het raadhuis, 

H-Haire, te 1 uur, door het gemeentebestuur: de le
vering vau bekapte straatkeien. 

Hr* i n l er, te 2 uren. door ln-stuurdeis van de Weeitl-
stichting. luj A. Ilnviu: het Jioiiwen van genoemd gesticht 
op bet Poth.iord. aldaar. Iul. bij den architect II. van 
Harte Mz. 

IIInMUff, ia Uee. 
'«-ilage. te 11 uren. door het ministerie van marine: 

10. eeu ijzeren knot lichttoren; 2o. het ijzer- cn houtwerk, 
benoodigd voor het etablissement ten dienste der kust-
verlichting op Tandjong-Berikat (Hanka). 

UranIngen, te 1 uur, door het genieenleln-sluur: hel 
bouwen van 2 behuizingen met schuur in den Ruige-
zandsterpolder. (til. hij den opzichter R. l l . vau Holding», 
te (irijpskerk. Hilj. in/ len 1:1 Dec*, te 5 uren. 

/uilen , te 2 uren. dOOT burg. en weth.: het afbreken 
van bet oude- en het houwen van een nieuw gymnasium 
np het 's-G raven hof. Inl. bij den gemeeiiteareliitect V. 
11. van Ktleger. 

IMJjniegen, 'savonds 8 ureu. in bet Hotel llmukhorst: 
het bouwen van een woonhuis aan de verlengde Molen
straat, breed 9.20, lang 11.10 M. 

WuriMiliie . • •*» Oer 
• -Hage, te 11 uren. dOOT het ministerie van waterst. 

enz.: het ged. '81 onderhouden van- en het doen van 
eeuige herstellingen aan de Landsgebouwtm te 's-Hage. 
Raming ƒ35.320. 

« l i i i - ch . te 11 nren, door bet bestuur vau het water
schap Dioden. Deursen eu Megeu e. a., iu het Hotel Groen
huis: lo. het maken der geitouwen voor bet te stichten 
stoomgemaal van genoemd waterschap; 2o. het leveren 
en stellen van i*en horizontaal stoomwerktuig met hevel-
ceutril'ugaah 1111 np en stoomketels. Iul. hij de civiel-inge
nieurs De Jongh en Co, te Oude wat er. 

'•-Hage, te 12 uren. door het ministerie van waterst. 
enz., ten dienste der Staatsspoorwegen : lo. bet maken en 
stellen van den metalen hnvcnliouw voor de brug over de 
Maas bij lleuuieii. Iul. bij deu hoofdingenieur, te Arnhem 
en den waan lemend stvtic ingenieur, li- Nijmegen. Raining 
ƒ.111,000; 2o. bet leveren, kepen en carboiiiseeron van 
eikenhout voor 100 wissels met 500 dwarsliggers, iu 2 
|«ere. Raming peiv. I ƒ30.000, |n>re. 2 ƒ2200. 

'--Hage, te 12 nren, dnor het ministerie van vvaterst. 
enz., ten behoeve der Staatsspoorwegen: de levering van 
bureau behoeften ged. 'hl . 

•BUM liedé . te 12 ureu. door I'. Rocssingli en Zoon. in 
bet Hotel Ile Klomp: bet bijbouwen hunner fabriek. Aanw. 
te 9 uren. 

Hi'i'*p. te 12 uren, door het bestuur van den Ge-
mcenschaps|»nlder. 111 De Roskam: bet éénjarig onderhoud 
van 2 watermolens. IM nevens eeuige herstellingen aan 
duiker- en svlioeiingwerken, lui. bij den opzichter (1. S. 
Nout, ouder Nienwer-Ainstel. 

Zwolle, te 1 uur. door burg. en weth.: hel onder
houden ged. '81 van de plantsoenen om de stad. in 2 perc. 
en van liet Nieuwe Werk. 

11 leesmg. • • lier. 
Deventer, te 10 uren. diMir het gemeentebest uur: bet 

maken van schoolbanken voor 420 kinderen. 
AmMerdam. te 11 ureu, aan het directiegehoiivv der 

marine: de leveriug van: lo. Aiuerikaaiische ma-ten. 2o. 
Rigaschc idem, Sn. Noordsche vuren spieren. 

Arnhem, te 1 uur, door den burgemeester: do le-
ijzeren hnigst hepen voor de geiiieeiite-schip-

bruggen te 
Tllburjc. 

K. gasthuis 
wen bouw, 
architect C. 

Hallum. 

ana 
1 den 

Arnhem en te Wester voort, 
's avonds 7 uren, door regenten van bet R. 
•ij J. II . Marions: het maken vau een nien-

met de levering der materialen, lui. bij den 
II. Gnyarts. Aanw. 15 Dir., te 2 uren. 
bij tien architect U. A. Gelders, liet bouwen 

irenhnixing met schuur, aan de Keluersvaart 
onder .Marmot, op de plaats in gebruik bij .1. J. Roeda. 
Aanw. 14 Oec. 

Vrijdag. 17 Der. 
Middelburg, te 10 uren, door bet ministerie van wa

terstaat enz., aan het gebouw van het prov. best: lo. 
het onderhonden eu verlieteren ged. 'Sl van de haven
werken te llreskeiis. Aanwijzing IS Dec. Raming ƒ5600; 
2o. het maken van 2 bouten binnen-vloeddeuren voor de 
kleine sluis te Ilansweert en bel opbergen der oude deu
ren onder eene te maken afdekking te Wemeldingi 
Aanw. 13 Dec. Raming /*7390; So. het bestorten v 
bavendam te Ilansweert. Aauw. IS Dcc. Raming ƒ2:110. 

Haarden, te 11 uren. in de kazerne Oud-Molen: het 
doen van verbeteringen aau de gehouwen A in de forten 
Tieiihoven. Spion eu Ki|kuit. Inl. op het bureau van deu 
geiiie-coimnaiidaut in 08 VS stelling. Raming ƒ5750. 

Zwel Ie, te 12 invn. door het prnv. Iiestuur: lo. het 
onderhouden van de aarde- en verdieiiiugs werken der 
Redcmsvaart en hare zijtakken over s i . jn 3 perc; 2o. 
liet verrichten van vernieuwingen en herstellingen eu 
leerwerk aan tie kunstwerken, geitouwen enz. van de 
Dcdemsvaart en ban' zijtakken, over '81, in 4 pere. 

Arnhem, tc 12 uren, donr het prov. bestuur: het on
derhouden van liet gcliouw voor het pmv. U-stuur vau 
QeMeriand te Arnhem, ged. '81 en '82. Aanw. deu Sen 
en 4eu dag vóór de besteding. 

'i-Hage, te 1 uur. door het ministerie van waterst. 
enz,: het driejarig onderhoud en het herstellen van de 
Rijks-post- en tclegraafgehouwen te Kukhuiicn, Honm, 
\V011 uerveer, IJmuiden, Zaandam eu Monnikendam, in Ó 
perceelen. Raming: perc. 1 ƒ1020, perc 2/11100, perc 
3 ƒ1025, perc. 4 ƒ 930. pere. 5 /"1085, peiv. 6 ƒ600. 

Helder, te 2 uren, op bet raadhuis: lo. bet onderhoud 
der grmectitegehouwen, bruggen, riolen euz. ged. '81; 
2o. idem van al tie straatwegen, aan de gemeente be-
hooreiide, van 1 Jan. M -31 Dec. '83. 

NaardwIJk, door het gemeentebestuur: lo. het ver-
straten van ruim 5000 M* kei- eu kliukerbestrating met 
bijkomende werken: 2o. het leveren van 2900 M* vlakke 
keien. 850 M- wilde keien en 130.000 st. vlakke stntat-
klinkeis (Waalvenn.) 

Zaterdag, 1*» Dee. 
l i n i l i l , te 11 uren. door het gemeentebestuur: de 

levering van de Ivenoodigde materialen, ten dienste der 
stedelijke gasfabriek geil. '81. als: gelmkken-ijzeren pgpen, 
liftings enz., koperen fittings enz., smeedijzer, plaatijzer, 
spijkers schroeven enz., blik, zink, tin. enz., vijlen, jïiet-
yzer, glaswerk, lantaarns kalk, tras euz.. verfwaren, bor
stelwerk, patentnlie, puetskafcvii, touwwerk, zavelaard, 
steenen en bout, iu 14 peiv. 

Ilellevaeliluli. te l l 1 , , ureu, tloor den commandant 
der marine: het afbreken van den bovenbouw der be
staande draaibrug over de mariuedokshiis te Hellevoetsluis, 
het veranderen van den onderbouw eu bet maken en op
stellen vau deu bOVenbonw eener dubtielc yzereti draai
brug aldaar. Aanw. 14 Dec., va» 2—4 uren. 

Amalerdam, te 12 uren, feu kantore van de directie 
der Amsterdamsehc Kanaalmaatschappij: het verdiepen, 
tut 8.20 M. Insneden A.P.. van het (saoreaseaavnaai, over 
S3I0 M. lengte beoosten den mond van het zijkanaal naar 
|d-verwijk. Inl. bij den eerstaanw. ingenieur, te Amster
dam en den sccticingcuicur. te Vellen. 

Vrtt-N. te 12 uren, luj Roman: herbouwen van eene 
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villa met koetsbuis en stalling en het verplaatsen en ver-
prooten van eene behuizing met schuur, bij de Tiuaar-
bceche brug over bet Noonl-Willemskaiiaal. Inl. bsj 
M iil-ri.i ir en Ros te Groningen. . . 

'•-Hage, te 1 uur. aau het ministerie van justitie: het 
oprichten van eeu gelmuw voor het kaïitnugeiirht te 
Oud-Beierland. Iul. bij deu ingen.-aivhitect voor de ge
vangenissen te 's-Hage. Aanw. 15 Dec, te 12'/, uren. 
Raming ƒ 13,300 

•suist , te I uur: een belangrijke verbouwing aan de 
herberg en stalling, buiten de NonrderpM.it. bewoond door 
Ids Domna. bil. bij tien aivhitect A. Umiinissei. Troost. 

Utrecht. te 2 nren, door het ministerie van waterstaat 
enz,, aan het gelmuw van het prov. hi-stuur: het ver
richten van haggerwerken in den gekauahseenlen llol-
landsche-IJsel, in de prov. Utrecht en Zuid-Holland, in 3 
perc. Aanw. 14 Dec. 

Hulium, in De Kroskepnlle: het baggerwerk van de 
opvaart van H. de Vries, over OOM lengte van p. m. 
300 M. 

Maandag, 10 Dec. 
Middelburg, te 10 uren, door bet prov. bestuur: het 

herstellen of vernieuwen van eenige pniv. waterstaats
werken en wegen iu Zeeland, met hun onderlioud ged. 
S jaren, in te gaan 1 Jan. '81. in 17 pere., als: 

1 en 2, de straatweg vau Zierikzee uaar ZIJ|M- en de 
steiger aldaar; 

3. de steiger euz. bij StlVCllisse; 
4 en K, de grintweg door Woll'aartsdijk eu de Steiger 

aldaar: 
6, de straatweg van GoSS naar 's-Gravenpolder: 
7, de steiger enz. te Hnededen*kerke: 
8, de veerdain. steiger enz. te t'atscbeveer; 
9, de straatweg wederzijds Sluis; 

10, ile straatweg van den grooten weg hij llreskeiis naar 
üroedo en die van (iroetle uaar Nieuwvliet; 

11, de straatweg vau Scboondijke naar Uzendijke; 
12, tie Straatweg van Oostbnrg naar Zuidzande: 
13, de straat- en grintweg van Neuzen naar Axel: 
14, de straat- eu grintweg vau Hulst naar Walsoorden; 
18, de steigerdam met steiger euz. te Walsoorden; 
16, de eserdem met heuvel en wachthuisje te Cam-

perland: 
17, de steiger, veenlam enz. te ('ortgeiie. Aanw. IS en 

10 Dec. 
AmMerdam, te 12 uren. tloor buig. en vveth.: lo. bet 

maken eener vaste brug over de Muidergracht bij de 
Kerkstraat en bijbrbooietide werken; 2o. de levering van 
ruim 33.5 ions balk-, goot- en st hampijzer voor diezelfde 
brug. Inl. bij den directeur der publieke werkeu, 'smor
gens van 11—12 uren. 

Derdrerht, te 12 uren. in bet raadhuis: de levering 
aan de gemeente, voor den dienst van '81, vau: ongeveer 
21.5 M ' dennen. 6.8 M 1 gre 1-. 3 M 3 eiken- en 12.7 M» 
gerreiKoteoril dennenhout, hardsteen en trottoirbanden en 
kantstee kalk. tras. leer, touwwerk, smidswerk, 
210,000 stuks vlakke Waalklinkers en 25 stuks gegoten-
ijzeren sti-aatsyphniis, enz. enz.; 2". het onderhouden der 
openbare punpen. 

Iionlrot hl . te 12 ureu, up bet raadhuis: het uitbre
ken en wegruimen van een zich onder water bevindend 
gedeelte oud muurwerk, iu den mond der Kolkbaven. 

Dlrkahern, te 12 uren. door het bestuur van deu 
polder Scllagerwaard, hij K. Covers: het afbreken vau 2 
watermolens 

'•-Hage, te 1 uur, door burg. en vveth.: lo. het le
veren eu herstellen van badkoetsen, ten dienste van het 
gemeentehui! hu is te Scheveiiingen; 2u. het leggen vau 
ri>N>lleidingen tot voortzetting der rinleering van Sche
veiiingen. 

'•-Ilage, te 1 uur. door burg. en weth.: bet bouwen 
van een wachthuis voor politic en brandweer iu de Wes
ter hacnst raat. 

VU vliet, te 2 ureu. bij den logementhouder Kits: het 
bouwen van eeu royaal woonhuis nn-t schuur, voor deu 
landeigenaar M. Meijer, aldaar. Inl. hij den architect A. 
Schotanus, te Zuidhorn. Aanw. te 10 uren. 

Dlrmdag, St ».-.•. 
'•-Hage. te 11 uren, door het minis, van marine: lo. 

•wil ij/eren kiistlicbtUiren voiir Oud iep wulerei land (Stront 
Gaspart; 2o. het ijzer- en houtwerk. Iiciinndigd voor het 
etablissement aldaar. Iul. 18 Dcc, bij den bouw kundige hij 
den dienst vau bet loodswezen, aan het de|iartemeiit. 

'•-Hage, te 12 ureu. door het ministerie van justitie: 
de levering van levensmiddelen enz... ten behoeve van tie 
Rijksgestichten Olmnersehans en Veenhuizen. 

Sljmegen . te 2 uren, door bet gemeentebestuur: lo. 
de underbuilds- en eeuige andere werken aau de stads 
kaden, havens, mmpen. geitouwen en verdere aangele
genheden van de gemeente Nijmegen ged. '81: 2o. tie 
levering van 450 str. M. trottoirband en 50.000 keien, 
beiden vau Nieilermendigersteen; So. de levering van 
60.000 vlakke straatklinkers. 

Katlrrdam, iu het Timmerhuis: de levering vau tot 
uitbreiding der drinkwaterleiding benno-ligde gegoten-ijze
ren buizen, tut eeu gezamenlijk gewicht van 150.760 KG. 

Waensdag . SS Der. 
'«•Hage, te 11 uren. door Int ministerie van vvateist. 

enz.: lo. het maken van een peilput. terp en gebouwtje voor 
enne zelfregistr entte peilschaal aan deu kop van het 
eiland Donln-cht langs den rechteroever van de Nieuwe-
Merwede. tusschen de kilometerraaien 112 en 113. Aauw. 
18 Dec. Raming /"5I0O; 2o. het wegruimen van een 
wrak in het HÓOattdacn Diep, even boven de haven van 
Mnenlijk. 

'a-Hage. Ie 12 uren. diMir het ministerie van water
staat enz., teil dienste der Staatssjmorw.: ln. het afgraven 
vau den rechter Maasoever onder Mook eu II ion. Iul. bij 
den hoofdingenieur, te Arnhem en den waarnemend ser -
ticingenieur, te Nijmegen. Aanw. 13 en 15 Dec. telkens 
te 1 uur. Raming ƒ 124.000; SO, het maken en stellen 
van den ijzeren bovenbouw eener draaibrug met 3 vaste 
gedeelten over bet Nooidbnllaiidscb Kanaal, en van eene 
draaibrug over de Weore te Purmerend. ten behoeve van 
deu sjHiorvveg Zaanstreek—Enk huizen. Iul. bij den eerst
aanwezend ingenieur te Hoorn. Auuw. 14 eu 15 Dcc, 
teutSM te 12 uien. Raming ƒ 114,100. 

stralingen, te 3 uren, dnor burg. en weth.: het ver
richten van eenige vernieuwingen, benevens de onder
houdswerken der gemeente, ged. '61. Aauw. 15 Dec. te 
10 uren. 

Danderdag, SS Der. 
Wageningen. door den architect D. Geijst>cek Mnle 

naar, in het Hotel De Wereld: het bouwen van een blok 
vau 4 wiMinhiuzeu voor rekening van .1. A. Quack. Inl 
bij den gen. aivhitect. Rijnstraat 44, Arnhem. 

VrUdag, 14 Der. 
MMdelaurg, te 10 uren. door het ministerie van wa

terstaat enz., .1.111 het gebouw van bet prov. U-stuur: het 
éénjarig onderhond van de Hijks.contrescarpc te Tholen 
Aanw. 18 en 20 Dec Raming ƒ730. 

Amalerdam, te lO'/i uren. dnor den architect J. L. 
Springer, voor rekening van Gebr. K en L. de Ridder: het 
maken van een gebouw, ingericht tot werkplaats, met 
bovenwoning, op den Amstel, bij de Miiutsluis. 

Utrecht, te 1 uur, tloor burg. en weth.: lo. het doen 
van eeuige vernieuwingen aan- en het éénjarig onderhoud 
van de sluis enz., te Vreeswijk: 2o. idem idem vau den 
straatweg en het jaagpad, met bijbehoorende werken, van 
Utrecht uaar Vreeswijk; lit. idem idem van de sluis te 
Nieuwersluis en het jaag|iad vandaar tot Hinderdam; 
4o. idem idem vau het jaagpad met lojbchonrendc werken 
van l'treeht naar Woerden; 5o. het leveren van de on
derstaande materialen! 

le |»erc, Btrechtsche straatklinkers. 
2e • Usel-stpuitkl inkers. 
Se » Waal- idem. 
4e » harde vlakke l'tr. klinkets, drielingen. 
5e 1 Utr. metstdsteenen. 
6e » kalk, tras eu I'ortland-ccinent. 
7e " Lekzand. 
8e > heidezand. 
Be 1 trottoirbanden eu pom|Hteeiien 

10e » liardsteenen roosterramen met roosters. 
11e » houtwaren (verschillende.) 
12e * eiken- en iepenhoiit. 
13e » verfwaren. 
14e * olie en petroleum. 
15e » borstelwerk. 
16c * (ilas en glazen dakpannen. 
17e » ijzer, (jzcrkramorijfii en gereedschappen. 
18e 11 steenkolen. 

19e perC*, dakpannen en tegels. 
20e * riiMilbuizen. 
21e • touwwerk. 
22e n IxMunen, beeSterS, bloemstruiken en bloemen. 

Maandag, St Dec. 
Maaatrleht, te 10 uren, door het ministerie vau wa

terstaat enz., aan het gelmuw van het prov. best; het 
verleggen van den veeitlaui aau den linkeroever van de 
Maas eu het Rijksveer te Grublieiivorst. Aauw. 23 Dcc. 
Burning ƒ1150. 

'a-llage, te l l ' 1 , uren. donr bet iiiuiisterii'van water
staat enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: het 
maken van een inlaagdijk in deu i'iorshiipnldec eu van 
een steenen duiker tot afwatering van dien polder. Aanw. 
22 Dec Itamiiig ƒ18.570. 

Dinsdag, SM Dec. 
ttranlngen. donr burg. en weth: het graven vau een 

kanaal ter verbinding vau het Stadskanaal met het|lVui-
sische bezuiden Ter-Apcl in de richting Ruitenhroek— 
Haren a/Eins met dubbele schut- eu keersluis draaibrug 
cn grondduiker. Aauw. door den ingenieur der Stitls-
venen. 20 Dec, te 1 uur. triI- hij 'hen ingenieur eu bij 
deu opzichter .1. L. Drnmuiel, te 'ler-Apel. 

WaenRdag, 3D Dec. 
'•-Hage, te 12 uren. door bet ministerie var, waterst. 

enz., ten dienste der Staatss|M>irwegen: het maken van 
tie aardehaan, de kunstwerken, de overgangs- eu verdere 
werken voor het gedeelte Oudendijk -Hoorn van den spoor
weg Zaanstreek- Enkhiiizen. Inl. bij den rerstaauwezend 
ingenieur (e Room. Aauw. 20 eu 21 Dec, te 11 uren. 
Riming ƒ 187.000. 

Danderdag, » 0 Der. 
Kampen, te 12 uren. op het raadhuis: het bouwen 

van eeue hoogere burgerschool met gymnasium. Inl. bij 
den stadsarchitect W. Kuch. Aanw.' 18, 24 en 30 Doe, 
telkens te U uren. 

Ueuria. te 12'/, ureu. door dijkgraaf en heemraden 
van den Zuidplaspolder, iu De Zalm: liet verrichten van 
vernieuwingen en reparation aan-, benevens het onder
houd van de machine, gehouwen, woningen, sluizen, brug
gen, duikers, scheringen en verdere getimmerten des 
jMilders, ingaande met tien dag der goedkeuring der be
steding tot 31 Dec. '83. Inlicht bij dijkgraaf en 1 1-
radeti en bij deu opzichter van den [Milder L. Exalto, te 
MIN inl ree ht. 

VrUdag, « I Drr. 
Arnhem, te 1 uur, teu kantore der gemeentelijke gas

fabriek : het onderhoud der gehouwen van gemelde gas
fabriek ged. '81. Aauw. 24 Dec, te 10 uren. 

Vrijdag, SN Jan. 1**1. 
Hatterdain, te 1 uur. door burg. en vveth.: het (stu

wen, leveren, liepiwven en iu-werking-brengen van een 
ijzeren drijvend droogdok aau den linker-Maasnover, aid. 
Inl. aan liet Timmerhuis. Aanw. 18 en 20 Jan.. U* 11 
uren. aan deu veenlam te Kaleiidreeht. 

Op later te bepalen datum. 
Leeuwarden: bet leveren eu Stellen der benoodigde 

ijzeren bekken om het terrein der in houw zijnde con
cert zaat. 

Dergum, door de gezamenlijke eigenaars van het ller-
giiiner (iemeenschar: het graven van eene vaart, van het 
kuikboriister kanaal af tol den nieuw aan te leggen reed 
111 het Gem ischar. held 1 ne lengte van 900 \V, 
eu bet ega liseeren van tien 11 it komenden grond tot Pol
derdijk, aau wivrsziiden der vaart. Voorwaarden liggen 
in 't Zwart Kruis, aldaar. Inl. bij A. R. de («root en G. 
A. van de Wal, te IWgum. Aanw. 16 Dec, te 10 uren. 

Alloop van Aanbestedingen. 
Duren, 24 Nov.: het onderhoud vau den grintweg 

Tiel—Duren—Kuilenburg; gegund aan .1. [laats, te Tiel, 
mor ƒ5214. 

Meuweikerk ad U-el . 26 Nov.: het bouwen eener 
bnuwniaiiswouing iu de Mijd recht sche droogmakerij le 
bedijking; ingekomen 14 bil)., als: 
gawnno, te Nieiiworshus, ƒ 7975. 
Vin s.ii:uk. » Loeodertloot, i 7940. 
De Graaf, i Waverveeti, l 7930. 
Meerbeek. • Zwam men lam. » 7510.96 
Van Bodegraven, » Linscboten, • 7419. 
P, L. Pot, i I'ithnom. i 6999. 
M. Scheller, * Mijdrecht, I 8091. 
W. van Lokhorst, » Wilnis. fi'.M9. 
A. Recuurt l Mijdrecht, l 0850. 
D. Jongeneel, n idein I 6845. 
(*. van Snest n idem » 6843. 
(,'. en G. Verweij, i idem • 6588, 
I'. Danklof, • Uithoorn, • 6573. 
M. Kijuevcid, - Mijdrecht, » 5 Ü79. 
gegund. 

Deventer, 29 Nov.: het Imuwen van een woon- en 
winkelhuis iu de L;inge-llisscho|istraat en bet maken van 
eeu scheidingsmuur door deu tuin. onder liebeer van den 
architect G. te Riele Wz.: ingekomen IS hilj.. als: 

II. l i . Lepping, ƒ 12.284 
II. V. <1. Worp. I 12.184 
A. Peberwee, » 12.184 
V. d. Spoel en Van Vorden, i 11.698 
W. ,1. Kolkert, • 11.686 
II. Gcosink, » 11,685 
K. van Lensden, » 11,589 
II. Korteling, l 11.490 
J. Witteveen, i 11,479 
J. v. d. Woerd, • 11.302 
A. G. Beltman. I 11.300 
J. Pot Jz.. I 11.200 
A. J. Mcusink, «11,200 
gegund. 

Leeuwarden. SO Nov.: het Imiiweii van een R. K. 
liefdegesticht, naar de plans van ilen aivhitect P. J. II. 
CuvjM'rs, is gegund aan R. Tichelaar, te Leeuwarden, 
mor ƒ34,500. 

Waalwijk, 2 D c c : het lm uwen van e e u heerenhuis 
met pakhuis, met uitzondering der te leveren sloten, 
Insoppen en krukken, ornement VOOT plafonds 6'̂ -**' schil
ders- en hehangerswerk; ingek. 8 bilj., als: 
II. van Well, te Waalwijk, ƒ 11,248. 
J. v. tl. Meij. » Besoijen, • 11,198. 
J. Jansen. • Kaatsheuvel, » 10,880 
G. G. van Bulten, » Waalwijk, » 10,800. 
J. v. d. Lee, • idem » 10,777. 
J. van Bulten, l Baardwijk, I 10,400. 
A. vau Bulten Pz., i Waalwijk, • 9,800.90 
B. van Well, » idem » 9,800. 
gegund aan A. van Hulton Pz. 

Leeuwarden, 2 Dec: bet houwen eener boerenstebi-
buiziug te Terz.M'l. onder beheer van tien aivhitect If. 
Luiking: ingek. 12 biljetten; de hoogste inschrijving be
droeg ƒ 15.467 ; gegund aan P. M. de Vries te Lemmer, 
voor ƒ 11,625. 

Wlaa rhe ten , 3 D e c : het doen vau herstellingen aan 
tie walliesclioeiiiig der Oiiitenvemie; ingekomen 5 bil
jetten, als: 
G. E. llazelhof, te Oude-Pekela. ƒ 1444 
P. eu .1. Ravensberg, » Winschoten, » 1370 
B. Timmer, •• Beerta en 

W. Timmer. » Finstervvold, i 1240 
II. Dik en J. lïockhnut. • Winschoten, • 1223 
K. Kaspers, - Beider wol der polder, • 1199 

Ouilf-Toii c. 3 D e c : het gedivltelyk afbreken der 
gemeenteschool en het terzelfde plaats bouwen eener 
•chool voor 384 kinderen, met bet leveren van SCIHMII-
aiiieuhlement: het afbreken e u wederopbouwen eener ou-
derwijzerswouing; ingek. 4 bib., als: 
A. Langejan, te Kralingen, / 38,200 
C .1. Mosterdijk, • Somuiclsduk, 37.580 
Gebr. D. & I». Huurman, • Delft, s 36,322 
N . CaSUS, » Derdi-ecbt, >> 32,786 

Den Hummel, 3 D e c : bet bouwen eener school voor 
220 kinderen e n eener onderwijzer*wouiiig met hiileveriiig 
van het sch -oiamcuhlemetit; ingekomen 7 bilj., als: 
Gebr. D. en P. Huurman, te Delft, /' 33.954 
C. J. Mosterdijk • Som Isdijk, • 32,500 
N. Kloos i Donrecht, * 32,197 
A. Lingejan, • Kralingen, * 32,150 
J. Kranendonk. » Dordrecht, * 32,150 
0, 11,1 •> Numaiisdorp, » 31,200 
C. VerlMom, > klem « 30.940 

saiiiiiu-l.flljk. 4 D i r . : het verbouwen tier verlaten 
gei neen tescln nil tot bewaarschool en woning voor de o n 
derwijzeres; iugek. 3 bilj., als: 

to Nienwe-Tonge, ƒ 3369.89 
Kraliiu 

A. Mosselman, 
A. Langejan, • Kralingen, 
Mosselman X Mosterdijk, » SuiiiuieJsdijk, » 3159. 

Dlrkaland, 4 Dec.: het verhouwen en vergrooten der 
gemeenteschool, het leveren van •choolaineiiblemeiit en 
bet herstellen der onderwijzerswoning; ingekomen 6 bil
jetten, als: 
O. P. Tieleman, te Mclissmt, ƒ 15.770.50 
h. Korving, » Herkingen, » 15,600. 
A. Langejan, • Kralingen, » 15,599. 
('. Mosterdijk, I Sommelsdijk, » 16,591. 
A. Tieleman. » Melissant, I 15,555. 
Gebr. Stuiver, - Lekkerkerk, •> 15,200. 

l'irecht, 4 Dcc: de verbouwing van bet voormalig 
kabinet van landbouwwerktuigen tot prov. archiefgeboiiw; 
minste inschr. was W. A. G. Jansen, te Utrecht, veer 
ƒ64,000. Riitning ƒ71,800. 

Haarlem, 4 Dec; het verhoogen van den ringdijk en 
jaagweg tusschen den Vyfhuizerweg en de brug van 
Haarlem, in den Haarleiuii)erineer|iolder; ingekomen 10 
bilj-, als: 
kt VV. Schreuders, te Behagen, f 12,999 
A. Kuiik, • Haarlem, » 12,700 
II. de li..! -t. i Papendrecht, l 12,440 
J. Dekker, i Sloten, » 11,861 
T. Lanser. i Zijpe, • 10,288 
CL Boitterse, » Amsterdam, » 9,948 
C. Bos | Haarlemi ner, n , i 9.487 
A. van Sou. • idem » 9,350 
J. v. d. Heuvel Az.. • idem • 8,970 
L. Brouwer. » Gouda, •> 7,013 

arrraem|, " Dec: het bouwen eener dubbele villa aan 
den Boulevard, te Arnhem, onder beheer van tie archi
tecten Van Gendt en Niereed; ingek. 6 biljetten, als: 
II Heuvels, te Arnhem, J 42.000 
II. E. Koels, i idem l 40,189 
G. Lieftiug, • idem I 39.920 
B. van de Sand, • idem l 39.200 
W. Lensink eu Zn., i idem l 38,643 
A. W. lensink, o idem l 35,750 
gegund. 

Lelden, 6 Dec: bet maken vau een gebouw tot uit
breiding der broodfabriek tuin de Hoogewoerd no. 4, onder 
beheer van den Ixniwknodige W. V. vau der Heijden; 
ingek. 10 bilj., als: 
L. Maas, te Leiden, ƒ 35,095 
.1. .). Hasselhach, » idem l 24,948 
.1, II. Lissehnit, i Haarlem, i 23.369 
J. N . v. d. Heijden, i Leiden, i 20,995 
Huurman, » idem » 20,975 
W. P. I. Verbaar, l klem l 19.690 
L. Oinlmail. » Oudshoorn, « 19,075 
.1. Hosiloril'. » Leiden, • 18.700 
W. II. Neotebcotn, i laasa • l8,ooo 
S. vau Leeuwen, • idem » 18.200 

HellevaetMliilH, 6 Dec: het verlieteren van de vesting 
Hellevoetsluis 3e gedeelte! minste inschr. was W. Volker, 
te Sliedrecht. TOOT Z'27,974. 

Maaatrleht, 6 Dec: het vijfjarig onderhoud van de 
Nonniervaart met liet zijkanaal uaar de Maas. in Limburg; 
minste inschr. was (J. I,alimans, te Tegelen, voor f 17,700. 

Dardrecht. 6 Dec: de pneumatische rioleering, vol
gens het Liemurstelsnl, van een gedeelte van het bouw
terrein, gelegen tusschen den Singel (Zandweg) en de 
Cnrnelis-de-Wittstniat; ingek. 3 hilj., als: 
II. Degens Jr.. te Dordrecht, ƒ1274 
Peitli eu lim luni. » idem l 1077 
A, Korte Weg, * Zevoulvergen, » 1075 
gegund. 

'•-Hage, 7 l>*v.: het gereedmaken en leveren van het 
hardsteen werk voor bet etablissement liestemd voor de 
verlichting lo. op Oud iep watereiland (Straat Gaspar). 
2o. Op Taodjong-llerikat (ftankai, in 2 perc: minste in
schrijver was A. D. van Seteis, te Nijmegen, elk perceel 
mor ƒ2686. 

tireclii . 7 Dec: het maken van een gemeenschaps-
weg tusschen het fort Vossegat en bet werk aan den 
H<M)fddijk; minste inschr. was W. A.G.Jansen, te Utrecht, 
voor ƒ 11.360 

Aaacn, 7 Dcc: het bouwen van 4 brugwachters wo
ningen hg de Norger-, Omlo-Iliever-, Wittclter- en Lofc-
bruggen over de Drent sche Hoofd vaart, iu 4 perceelen 
cn in massa: 

pere. 1 pere. 2 perc. 3 perc 4 
R. Utilise Jr., Assen, ƒ 3262 
R. Lamberts idem, 3230 
(i. v. d. Gram[iel, idem, 8149 
Hm. Winters, idem. 3145 
R. Bruintjes Mcppel, ƒ 3078 ƒ 3058 ƒ 3090 
.1. Otten. idem, 3039 2934 
E. Aherstin. Steenwijk. 2883 2883 2923 

Voor de massa ingek. 6 bilj., als: 
E. Lamberts te Assen, ƒ 13,420 
R. Hunse Jr.. •> idem * 12,442 
J. Hesselingen. » Meppel, » 12,441 
G. v. d. Grainpc], * Assen, » 12,354 
Hm. Winters * 'dein » 11.975 
E. Aberson, • Steenwijk, * 11,853 

Purmerende , 8 Dec: lo. het verbouwen van het kaas-
pakhuis gen. *'t Slot", tot woon- en winkelhuizeii te 
Purmerende, onder beheer van den architect II. P. van 
dan aardweg; ingek. 8 bilj., als: 
A. Kiseiiberger, te Purmerende, ƒ 7664 
I'. de Groot, • idem » 7195 
J. de Vries » idem » 6800 
J. Vet, • idem • 6785 
J. Plas » idein » 6692 
P. Brinkman, » idem • 6574 
J. Ni'-uwstad, • Beets » 6550 
E. tie Lange, » Purmerende, » 6011 

2o. het buitenschilderwerk van 3 gebouwen met aan-
hoorigheden; ingekomen 6 bilj., als: 
D. Koning. te Purmerende, f 436 
ü. Rcijn. ii idem I 239 
D. P. Groot, l idem i» 199 
J. Naber. n idem » 170 
('. Cir-teen. i> idem » 126 
J. Plas, i idem » 74 
beide gegund. 

Hord recht, 8 Dec: het bouwen van een woonhuis op 
een terrein aan de Raamstraat, aldaar; ingekomen 13 
bilj., als: 
C. Rakker Cz., te Papendrecht, ƒ 2699. 
J. Degens en Zoon, • Dordrecht, •• 2591. 
J. van Sluisdam, » idem - 2319.97 
D. J . Kwak, •• idem • 2199. 
A. du Viju, D idem a 2151. 
J. II. dc Wit, • idem i 2040. 
II. Degens Jz., • idem » 1997. 
J. Aljes en A. Ilario. • idem » 1932. 
II. P. van Well, • idem » 1925. 
J. P. F. Krans, » idem • 1870. 
K. de Waal. • idem • 1840. 
J. de Bres » idem • 1802. 
J. de Lange. • idem » 1799. 
Itamiiig » 1900. 
gegund. 

Arnhem, 9 Dcc: het verbeteren van het 3e en 4e blok 
der Stadswaarden; ingek. 6 bilj., als: 
0. 11. A. Eibers, te Arnhem, ƒ 8923 
W. M. Nijenes. .. idem » 8667 
J. II. v. d. Ven, * idem » 8494 
.1. de Haan, l idem • 8115 
J. van Wurkinn, • Elden, » 7996 
M. 1'. Vale. • Arnhem, • 7437 
De gunning is in beraad gehouden. 

Helder, 9 Dec: lo. het maken van een fort op de 
Harsen»; ingek. 7 bilj., als: 

J. Smit VII, ƒ385 ,000 
D. Volker, * 362,000 
L. Kalis Kz., > 358,000 
1'. Rijnders, » 838,000 
E. S. Reüuier, » 337,400. 
J. A v. d. Eerden, » 332,240 
P. I blinker, | 329.447 

2o. het verlieteren van het fort Kijkduin: ingekomen 
7 bilj., als: 

A. Vos Rz.. ƒ 549.500 
II. T. Wiegerink, . 523.900 
L. Kalis Kz., » 518,000 
P. Rijnders . 615,400 

I J. A. v. d. Eerden, • 506,500 
N . van Raaien, • 492.000 
D. Volker, » 475,000 

Haarlem, 9 Dec.: bel maken van eene vaste brug over 
ile Leidschevaart bij het Tuinlaantje, en bijkomende 
werken: ingek. 24 bilj., als: 

Dekker, ƒ 28.951 
Van Lieint. • 28,300 
Van de Weenlcn, 27.930 
V. Hos, • 27,647 
Rictnmid, » 26,990 
Houwen), » 26,900 
De Heii, i 26,900 
D. A. Bruikeiiburg, - 26.766 
S. R. Peijra, » 26,666 
Langejan, » 26,543 
W. eu M. Mulder, i 20,850 
Van Doorn, l 25,850 
Seluvuders, » 25,600 
J. Kievit, i 25,354 
.1. II. Lisschutt, i 24,943 
Gebr. Vau de Weeg, > 24.600 
Raasveld, l 24,500 
J. Vnscber, » 24.138 
V. d. Drift en Haasnoot, I 24.000 
I). Tauiminga, i 23.985 
11. /.uithof, i 23,939 
Verhagen eu Van ' l Wout, » 23.900 
De Waal, i 2-3,272 
J. Claus » Ü2él84 
Uan in ig » 25,200 

Donderdag 16 dezer gunning. 
Haarlem. 9 Dec.: lo. het onderhouden vau- en het 

doen van herstellingen en vernieuwingen aan de pe-
bonwen van ' | Rijks museum van schilderijen en prenten, 
genaamd »de Trip;M-uhuizen". en van tie Knniiikl. Academie 
van wetens, hapiK-n. ged. '81 en '82: minste inschr. was 
II. J. Logterherg. te Amsterdam, voor ./26O0. 

2<>. idem aau het gebouw van 's Rijkskweekschool voor 
vroedvrouwen te Amsterdam, ged. '81 en '82: minste in
schrijver was dezelfde, viM.r ƒ 1(500. 

So. idem aan de Itijks-aca'deiiiie van beeldende kunsten 
te Amsterdam, ged. '81 en '82; minste inschr. was W. L . 
Leihhrandt. te Amsterdam, voor ƒ 2970. 

4o. idem aau de leci-scIKMII, behoorende hij de Rijks
kweekschool voor onderwijzers te Haarlem, ged. '81 en 
'82: minste inschrijver was J. J. Guldemotid, te Haarlem, 
voor ƒ 1775. 

5o. idem aan het paviljoen * Welgelegen" te Haarlem, 
ged. '81 en '82; minste inschr. was D. A. lli-aakeiihurg, 
te Haarlem, voor ƒ64114. 

Lelden, 9 Dec: lo. het dre-jar,. 
raadhuis; ïnin-te inschr. WH W. A. van Litb, voor ƒ790 
per jaar. 

2o. idem van geitouwen: le perc. .1. II. Curlier, voor 
ƒ 1590. 2e perc, S. van Leeuwen, VOOT /650 per jaar. 

Halfweg-Haarlem-Amatrrdam, 9 Dec: het maken 
van een stoom bon tstciger en verdere los- en laadplaatsen, 
in den Houtrakpilder: ingekomen 7 biljetten, als: 

perc 1, Noée en Hazcnburg, te Asscndelft, ƒ 7,777 
• 2. Dezelfden. » 5,555 
• 2. J. Dekker, te Sloten, l 11.36» 
« I, J. W. de Heij, te Haarlemmermeer, « 6,600 

2. Dezelfde, • 4.200 
l 2, C. Geijls, te Westzaan, • 4,358 

1 en 2, W. Coppee, te Halfweg, I 9,849 
» I, P. van Essen, idem, » 5,700 
« 2. Dezelfde, • 8,877 
• 1 en 2. W, A. Schroder, te Oegstgeest, • 9.187 

Arnhem, 10 Dec: lo. het bouwen eener kweekschool, 
benevens Jeeischnol. gymnastieklokaal en conciërgewoning, 
te Nijmegen; minste inschrijver was P. van Koolwijk, te 
Dreiiinel, voor ƒ 139,700. 

2o. liet vervangen van een vak klinkerbestrating door 
eene bestrating van Oaienastkeien, in den grooten weg 
le kl., no. 2, van de Utrechtsehe grenzen naai- Arnhem, 
onder ile gemeente Arnhem; minste inschr. was G. II. A. 
Eibers te Arnhem, VOOT f OT78. 

Varia. 
De vorderingen van het stoomwerktuig 

De algemeene aanwending van den stoom dagteekent 
van het tijdvak tusschen 1850 en 1800. Viervijfden 
der stoomtuigen, die op den aardbol werken, zijn 
in de laatste twintig of vijf en twintig jaren ver
vaardigd ge wonlen. 

Volgens den heer Engel , bestuurder van het sta
tistisch bureau te Berlijn , bezit Duitschland thans 
5ü,00U vaste of beweegbare stoomketels, 10,500 
locomotieven en 1,700 scheepsstoomketels. Oostenrijk 
heeft 19,600 stoomketels en 2,800 locomotieven; 
Ei-aiikrijk telt 4 9 , 5 0 0 ketels, 7,000 locomotieven en 
1,850 stoombootketels. 

Wat de kracht betreft overeenkomende met de 
inwerking zijnde stoomtuigen, vertegenwoordigt z i j : 
voor Duitschland millioen, voor Oostenrijk t j 
millioen, voor Eraukrijk millioeu, voor Engeland 
7 millioen en voor de Vereenigde-Stnten 7^ millioen 
paardek nicht. In de meeste dezer cijfers zijn de 
stoomwagens niet begrepen. Deze gaan in de Oude 
en Nieuwe Wereld het getal van 105,000 te boven 
en loopen over 350,000 kilometer s|»oorweg. Hun 
gezamenlijke kracht vertegenwoordigt 30 millioen 
paardekr. Men neemt in het algemeen aan, dat het 
stoompaard het vermogen van drie levende paarden 
heeft en een levend paard de kracht van zeven stevige 
mannen. Volgens dien maatstaf vertegen woonligen 
de stoomtuigen, die op onze planeet werken, de kracht 
van ongeveer duizend millioen werkbare mannen, 
dus meer dan het dubbele der werkelijke arbeiders, 
die het menschdom thans kan leveren. (Het tel t , 
volgens Behm, 1455,923,000 zielen; de mannen van 
vijftien tot vijf en zestig jaren vormen daarvan een 
derde). Het stoomtuig heeft dus het menschelrjk ar
beidsvermogen verdrievoudigd, zonder te spreken van 
het gebrekkige eener vergelijking tusschen arbeiders 
van vleesch en been eu werktuigen met spieren van 
staal en ijzer, noch van het bezwaar, dat veel men-
schen bij een zelfde taak elkander hinderen en ver
lammen. Wat de schepen betreft, men telde in 1870 
een totaal van 13 i ï ,U00met 17 millioen tons inhoud, 
waarvan 8,900 stoomers met millioen tons. In 
1879 was het getal schepen slechts 127,000 met een 
capaciteit van 20 millioeu tons, en het getal stoo
mers 14,000 met 5 millioen tonnenlast. 

De bouw en het in exploitatie brengen van de 
ijzeren banen hebben een kapitaal van hondenl mi l l i -
arden francs verslonden, de andere stoomtuigen vijf 
en zestig milliard.m. 

De bovenstaande opgaaf omtrent Erankrijk laat 
zich al.lus splitsen: 
- | locomotieven 2,358,993 p.kr. 

poorwegeu | m a c n e n Jocomob. 8,177 » 
Stoomschepen (niet van tie marine) 173,030 » 
Nijverheidstakk. v, allerl. aard 484,241 a 

3,024,450 » 
IJzeren afvoerbuizen voor regenwater. Van 

de holle gegoten-ijzeren kolommen, die bij nieuwe 
gebouwen dikwijls te gelijk tot steunpunten en tot 
afvoer van het regenwater moeten dienen, itjn er 
iu den jongsten strengen winter vele gebarsten. De 
breuk had meestal plaats iu verticale richting. Deze 
breuken kunnen zeer nadeolige gevolgen hebben en 
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zelfs lot instorting leiden, en toonen, hoe gevaarlijk 
zulk een tweeledig doel van gietijzeren zuilen is. 

Iu Amerika wonlen door enkele fabrieken ijzeren 
waterleidingen, gevoerd met glas, geleverd. Zij 
hebben zieh goed gehouden en schijnen verkieslijk 
boven louden pijpen. 

Niet-opgeloste stoffen in rivierwater. He 
hiteveelheied der in de Missouri afgevoerde zwevende 
itoflen bedroeg in het vorige jaar van Februari tot 
October 3d,809 II* per dag; in Juni en Juli gemid
deld dagelijks zelfs 314,20.1 M 9 . Eensdeels vormen 
zij zandbanken en eilanden, maar worden ook door 
de Mississippi naar de zee gevoenl. 

Tegels van geperste zandsteen worden in de 
fabriek vau Peren bij Potsdam gemaakt uit zand, 
onder toevoeging van een hydraulisch bindmiddel. Zij 
hebben een gladde oppervlakte, scherpe kanten, een 
geelachtige l i n t , tenzij ze geveild worden, en leenen 
stich voortreffelijk tot bckleeding of beklainping. De 
hardheid is aanmerkelijk grooter dan die van gewone 
tegels en komt die van gewone zaïidstuencu tegels 
nabij. Zij zijn in geringe male hygroseopisch en 
out nekken nau den mortel slechts weinig water; 
daarbij ongevoelig voor aumioiiiiihoudendc gassen en 
vloeistoll'en cu eigenen zich dus uitnemend voor stallen. 

ADVERTENTIÉN 
bestemd voor De Opmerker gelieve men, ter voor
koming van oponthoud, te adresseeren aan de 

n o cl actio 
van genoemd Weekblad, 

T o t V l i i « ! u j ï - U V 0 1 l « t I14>i£«-| | U l M ' l l 

worden adve r t en t i én voor het eerstvolgend nom
mer aangenomen. 

Advertentiën. 

Aankondigingen van loterijen, 
geneesmiddelen en dergelijken 
worden zonder uitzondering ge
weigerd. 

HOUTVERKOOPING. 
De Notaris W . C. B o H T U N G K te Nijmegen, zal 

op Donderdag 23 December 1880 , 's voormiddags 
om 10 uur, ten huize vau den Heer H O E F N A G E L S 
tu Neerbosch, verkoopen: 

o[i ht'i Lantocil llulscn bij \ynic<r.cn. 
Ongeveer 70 Perceelen Eiken-, Beuken-, La-

riksen eu Dennenboomen, waaronder geschikt 
voor Molenroedeii, Masten, Scheepstimmer en Kuip
hout. 2 Eiken en I Beuk van 3 en 3.50 Meter 
iu omtrek: benevens eenige perceelen dikke Den-
nentoppen, drooge Takkebossen eu Spanen. 

Aanwijzing doet J . K L O M P , Hoschbaas op Hu'sen. 
Notitieboekjes zijn op lïaiico aanvrage te bekomen 
ten Kantore van voornoemden Notaris. 

Aanbesteding. 
Op Donderdag 30 December i 8 8 0 , des middags 

tc 12 uur, op het Raadhuis te Kampen van: 
Het bouwen van een HOOGERE BUR

GERSCHOOL met GYMNASIUM. 
Gedrukte bestekken zijn na Mi December a 75 ets. 

per expl. verkrijgbaar ter Gemeen te-secretarie, terwijl 
dan de teekeningen ter inzage zullen liggen boven 
de bewaarschool aan den Vloeddijk. 

Aanwijzing aldaar en daarna op het terrein op 
1 8 , 24 en 30 December, telkens des voormiddags te 
U uur, terwijl dagelijks inlichtingen te verkrijgen 
zijn bij deu Slads-Aichitect VV, K O C H . 

" A A N B E S T E D I N G . 
De Achiteet .1. M . M A K I J N E N te Uit EDA, zal 

namens de Vereeniging Concord iu , gevestigd aldaar, 
op Donderdag 30 December I s>n , in het Koffiehuis 
uile Ileum van Breda" op de Groote Harkt, des 
voormiddags ten 11 ure, in het openbaai' aanbesteden: 

lo. Het bouwen eener Concertzaal met 
woning voor den buffethouder en 
verdere aanhoorigheden. 

2o. De omheining van den daarbij be
hoorenden tuin in vlotdeelen en 
eiken palen. 

De teekeningen met bestekken liggen van af Don-
dei dag 16deser ter inzage in bovengemeld Koffiehuis, 
en nadere inlichtingen zijn te bekomen bij boven-
genoemden Architect. 

Maatschappij tot exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
(V E K X 1 E U W I X O S F O X l> S.) 

Op Dinsdag den 4 ' k n Januari 1881 , des 
namiddags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staalss|n>oiwegen 
bij de Moreels.' Laan te Utrecht, van: 

Bestek n°. 49. 
Het maken en leveren van stalen tong

bewegingen met toebehooreu en ijze
ren excentrieken, ten behoeve van 
de Staatsspoorwegen. 

De bestelling geschiedt hij enkele inschrijving, 
volgens art. 17 vnu het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 10 ' l r n December 1880 ter 
lezing aau het Centraalbureau bij de Moreelse Laan 
en is op franco aanvraag aldaar te bekomen tegen 
betaling van / 1.20. 

Inlichtingen zijn tc bekomen opliet Centraalbureau 
(aid. Weg en Werken.) 

Utrecht, deu O*" December l ö b U 

mm W I K S T E D I N G . 
B U R G E M E E S T E R IM W E T H O U D E R S der gemeente 

UTRECHT zijn voornemens, op Vrijdag den 24 De
cember 1880 , des namiddags teu één ure in het 
openbaar ten Stadliuize aan te besteden : 

lo. Het doen van eenige vernieuwingen 
aan- en het éénjarig o derhoud van 
de Sluis enz. te Vreeswijk. 

2o. Idem, idem van den Straatweg 
en het jaagpad met bijbehoorende 
werken van Utrecht naar Vreeswijk. 

4o. Idem, idem van de Sluis te Nieu-
wersluis en het jaagpad van daar tot 
Hinderdam. 

4o. Idem, idem van het jaagpad met 
bijbehoorende werken van Utrecht 
naar Woerden. 

5o. Het leveren van de onderstaande 
materialen i 

Eerste perceel, Utrechtsche Straatklinkers. 
Tweede a Usee] • 
Derde » Waal » 
Vierde » Harde vl. Utr. klinkers drielitigcii. 
Vijfde » Utrechtsche Hetsekrteenen 
Zesde *> K a l k , tras en Portland-cement. 
Zevende » Lekzand. 
Achtste » Heidezand. 
Negende » Trottoirbanden en Pom|»steenen. 
Tiende • Hardst. Roosternunen met roosters. 
Elfde > Houtwaren (verschillende). 
Twaalde s Eiken- cn Icpcnhuut. 
Dertiende P Verwwanm. 
Veertiende t Olie en Petroleum. 
Vijftiende » Borstelwerk. 
Zestiende » Glas en glazen dakpannen. 
Zeventiende > User , ijzerkramerijen en gereed

schappen. 
Achttiende » Steenkolen. 
Negentiende t Dakpannen en tegels. 
Twintigste u Rioolhuizen. 
Een en twintigste perceel, Touwwerk. 
Twee en twintigste » Boomen, heesters, bloem

struiken en bloemen. 

Dc bestekken en voorwuarden liggen ter inzugc 
aan het bureau der Gemeentewerken Achter Klaren-
burg en zijn ten Stadliuize (Afdeeling Finanüên) en 
bij de Boekhandelaren V A N T E R V E E N E N ZOON 
verkrijgbaar gesteld tegen betaling van ƒ 0.25 per 
Exemplaar. 

Utrecht, den 8 December 1880. 
De Secretaris der gemeente Utrecht, 

D E W A T T E V I L L E . 

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 

op Donderdag 10 Dec» mber 1880 , 's namiddags l 
uur, in het openbaar, ten Gemeentehuize A a n b e 
steden : 

De levering van twee IJzeren Brngsche-
pen voor de Gemeente-Schipbruggen 
te Arnhem en te Westervoort. 

Teekeningen ter inzage; bestekken tegen betaling 
ter Secretarie verkrijgbaar. 

Openbare Aanbesteding. 
B U R G E M E E S T E R KN W E T H O U D E R S der ge

meente AMSTERDAM zulle» op Maandag 20 
December 1860, te 12 niendes nüddaga, op het 
Raadhuis, iu het openbaar bij enkele inschrijving 
doen aanbesteden: 

a. Het maken eener Vaste Brug over 
de Muidergracht bij de Kerkstraat 
en bijbehoorende werken. 

h. De levering van ruim 33,5 ton Balk-, 
Goot- en Schamp ijzer, voor de brug 
over de Muidergracht bij de Kerk
straat. 

De voorwaarden dezer Aanbesteding zijn uitslui
tend te verkrijgen tegen betaling van ' 1 . 5 0 voorde 
sub a (met teekening) en f 0.50 voor de sub ti ge
noemden. 

Nadere inlichtingen worden gegeven ten Kantore 
van den Directeur der Publieke Werken op het Raad
huis, des ochtends van 11—12 ure gedurende de 
week, die de besteding vooraf gaat. 

Burge.meestei cn Wethouders voornoemd, 
Amsterdam , V A N T I E N H O V E N . 

7 December 1880. De Secretaris, 
P E N H T Y l U . l v 

OPENBARE 
A A N B E S T E D I N G . 

B U R G E M E E S T E R KN W E T H O U D E R S van ROT-
TERDAM zijn voornemens, op Vrijdag den 28 
Januarij 1881 , des namiddags ten 1 ure, ten Raad
huize aldaar aan tc besteden: 

Het bouwen, leveren, beproeven en 
in werking brengen van een ijzeren 
drijvend DROOGDOK, aan den Lin
ker Maasoever te Rotterdam. 

Alles nader omschreven in het bestek en de voor
waanlen met de teekeningen die, te beginnen met 
3 Januarij 1 8 8 1 , op de gewone dagen en uren, 
ter lezing liggen op de Plaatselijke Secretarie eu 
het Stads Timmerhuis ie Botterdam, en ook voor 
den prijs van fh,— verkrijgbaar zijn bij Wed. 1'. 
V A N W A E S M E R G E en Z O O N , Boekdrukkers aan 
den Houttuin n". 73. 

Uittreksels uit genoemd bestek in 't Fransen, 
Duitsch eu E n g c U ' h , zullen aldaar levens a f i,— 
per stuk te bekomen zijn. 

Aanwijzing iu loco zal plaats hebben o\t Donder
dag 13 en 20 Januarij, des voormiddags ten 11 
ure, aau den Vccrdum te Kalendrechl, terwijl op 
overige dagen van 10 tot 12 ure nadere inlichtin
gen zijn tc bekomen aan bovengenoemd Timmei huis. 

FABRIEK DE HOLLAVDSCHË IJSSEL 
I M : a i o \ u I I x €\ 

O i v i e l - l j t x s e n i e v L j r s t e O u d e w a t e r , 
leveren en vervaardigen iu den kortst mogelijken tijd alle soorten van Stoombaggermolens in hout- of 
ijzerconstructie, volgens eigen Systeem, geschikt voor elke diepte en opbrengst vun 150 tot 2000 M 3 (wr 
werkdag, en verder Stoomwerktuigen. Ketels, Drijfwerken, Locomobielen, Heimachines, 
Steen- en Tegelvormmachines, IJzeren Kap- eu Brugconatructiën enz. 

N e u c h a t e I A s p h a l t e C o m p a n y Lu. L o n d o n . 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

V A N 

VAL DB TRAVERS, 
gMfl iH-ri^t ilat door bur tot eenige A G E N T E N voor «len 

.«t***^ ratkoop van ASPHALT in 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 voorwaarden als aau de Fabriek. Heilweg N" . 3 , te Amsterdam. 

De Directeur W. P. WALSH. 

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 Zaterdag 
18. December 1880, des voormiddags te elf ure, 
ten Stadliuize in het 0|>eiibaar aan te besteden: 

De levering van de benoodigde mate
rialen ten dienste der stedelijke Gas
fabriek in 1881, als: getrokken ijze
ren pijpen, fittings enz , koperen fit
tings enz., smeedijzer, plaatijzer, spij
kers, schroeven enz., blik, zink, tin 
enz., vijlen, gietijzer, glaswerk, lan
taarns, kalk, tras enz., verfwaren, 
borstelwerk, patentolie, poetskatoen, 
touwwerk, zavelaard, steenen en 
hout, te zamen uitmakende veertien 
perceelen. 

De voorwaarden dezer aanbesteding liggen op werk
dagen van 10 tot 2 ure ter inzage van gegadigden 
ter Secretarie der gemeente (Afdeeling Finantiën) en 
nau de stedelijke Gasfabriek, en zullen ter Secretarie 
en bij de Boekbandelaren J . G. V A N T E R V E E N 
E N ZOON', na I Decemlier e. k. verkrijgbaar zijn 
tegen 25 cents per exemplaar (Franco per post 27 
cents). 

De monsters der verschillende materialen zijn op 
werkdagen aan de Gasfabriek ter bezichtiging voor
handen van des voormiddags 10 tot des namiddags 
2 ure. 

Utrecht, 23 November 1880. 
De Secretaris der Gemeente Utrecht, 

DE W A T T E V I L L E . 

Maatschappij tot bevordering 
der Bouwkunst. 

H E T BESTUUR deelt mede, dat ouder de ant
woorden, ingekomen op de 3** prijsvraag, nog moet 
worden gevoegd (wat bij de eerste plaatsing veigeten 
was) het ontwerp: 

„Hans Vredeman de Vries". 
Voor liet bestuur voornoemd: 

T. S A N D E R S , 
Secretaris. 

Amsterdamsche 
K a ii a a 1 in a a t s c h a p p ij. 

AANBESTEDING. 
Op Zaturdag 18 December 1880, des middags 

ten 12 uur, zal van wege de Directie der Amster
damsche Kanaalmaatschappij , onder nadere goed
keuring, aan het Bureau van de Amsterdamsche 
K a mui In iaat schappij , Keizersgracht 033 te Amster
dam , worden aanbesteed: 

Het verdiepen, tot 8.20 meter beneden 
het Amsterdamsche peil, van het 
Noordzeekanaal, over 3310 meter 
lengte beoosten den mond van het 
zijkanaal naar Beverwijk. 

De aanbesteding geschiedt hij enkele inschrijving, 
volgens § 15 vau het l>estek. 

Het bestek ligt ter lezing ann het Technisch 
Bureau van de Kanaalmaatschappij te Amsterdam 
en aau het Sectieburenu te Velsen. 

Het is voorts aau het Technisch Bureau te Am
sterdam cn te Velsen op franco nanvraag te be
komen , tegen overmaking van 50 cent per exemplaar. 

Inlichtingen worden gegeven door den Eerstaan
wezende!) Ingenieur, Keizersgracht 033 tc Amster
dam, en den Sectie-Ingenieur te Velsen. 

Amsterdam, 22 November 1880. 
J1TTA, 

President. 
M . F . DE M O N C H Y , 

Secretaris. 

Algemeen Depot 
D E R 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 

Z I L V E R E N ' M E D A I L L E 
WERELDTENTOONSTELLING 1878 PARIJS. 

Teekeningen en Prijscourant zijn te bevragen bij 
J, J. S A N D , Wijnhaven 76 Rotterdam, alwaar ook 
verkrijgbaar: Verschillende soorten vnu goedkoupe 
T E G E L S en TROTTOIRSTEEN EN (genre 
Sarreguemines). 

B . H O L S B O E R , t o A r n h e m . 
l * t t * . Z i l v t - i e i i J l c d a l l U ' v o o r « i i l r r -

| I H H - . I I M I r u int* i i t r u . 
1 * 7 9 . I l u o g n t e u i i d r r M c h f l d l i i a ; v w o r \\ n-

t e r p H n - r n l l o i * k i i i r r t - l i i M t r i i i i i < * i i t P i i . 
Voorts: E Q L ' E R R E S , B A K E N S , M E E T K K T T I N -

G E N , P A S S E R D O O Z E N , enz. enz. 

H . & J . S U Y V E R . 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

tlr HollandMche Tuin, 
Groote Bickerstraat 20 en 22. en „ H e t Z e e p a a r d " , 

einde Groote B i c k e r s t r a a t . te Amsterdam. 
S T O O M K E T E L S van alle uekenile typen 

en reparatien aan liestaawlo K K T K I . S wonlen in 
den kortst mogelijken tijd geleverd en uitgevoerd. 

A . E . B R A A T , 
Houwmalerialen, Lood- en Zinkwerken, Kotter

dam , Goudsche Singel 1)8. Generaal-Agent voor 
Nederland en Indië vim de zoo gunstig bekende 

P O R T L A N D - C E M E N T , 
uit de fabriek van de Heeren JOSSON & DE L A N G L E . 

Zie De Of-merker van 30 October en 13 No
vember II. 

G A S - Z U I V E R I N G 
dooi het gebruik vun ijzer-oxyde , gelovenl door do 
Gas Purification and Chemical Ca. Limited London. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en O o s t - l n d i ë 

W. Hoven en Zoon, Rotterdam, 
bij wien bijzonderheden en prijsopgaven verkrijg
baar zijn. 

L Ö U M T G Ö F F I N & C , E . 
A V E N U E R O G I E R 28. 

L U I K . 
higrenaars eu exploitanten van H A R D S T E E N - en 

van KEI1ENGI10EVEN. 

Moziiik Tegels voor Moeren 
in K K I 1 K E N , VYIXKKI .S , V E S T I B U L E S , COHHI-
l l ü l l S , W A l t A M l A ' S , enz., nlsmeile IIKKI.KKIHN'G 
vun M U I E N , T E G E L S voor B L O E M B A K K E N en 
P A N E E L W E R K enz. 

Uitsluitend Agentschap v a n Ma» & ("'. 
v o o r Kederund en oeuelft K o l o u i ö n 

G-. J. OOR, 
Firma A N T . D E W I L D , 

Sitieejanaliershaeeh ,V". U ' ' en Ja/ferslraat N". 50. 

R O T T E R D A M . 

P 
>I< i Z A H O K -

A R K E T V L O E R E N 
en verglaasde gefigureerde Te-

g e i l : voor Muren en Decoratie. 
D E I . I N T & C " . , Haringvliet7, Hatterilam. 

Deze Machines zijn in activiteit te be
zichtigen op de T e n t o o n s t e l l i n g 

te Brusse l . 

II 

i' r f j j t j ï ï * " * * * L r PRIJS 
Tentoonstelling Parijs 1878 

B o u l c t F r è r e s , L a c r o i x & C ° . 
Machine-Fabrikanten 

28 rue des Ecluses St.-Martin 
Volledige inrichtingen van Fabrieken voor alle 

soorten van poreelcin en aardewerk. Meer dan 
duizend dezer machines sijn zoowel In Frankrijk 
als in het Buitenland iu werking. 

Di» g«fllistrwr«V üiialoïus wonll op franco 
aanvrage franco lociiczowlcn. 

Gedrukt bij G. W. van der Wiel & Co. tu Arnhem, 

Vijftiende Jaargang. N". 51. Zaterdag 18 December 1880. 

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

V O O B 

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 . 
Het Weekblad verschijnt des Zaterdags. 

Hrt sfcoanssssnl keenatfi veer ket bhusnüsad ƒ l.fifi per 3 maanden »f 
wel hij vooruitbetaling SSS gulden per jaar. Afzonderlijke BOSaSSSfl bij voor-
uitlw .ti-llni- \'> cent. 

Alle stukken en advertent)én te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentién uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Advertentién van 1-6 rrjjel* / 1.—, daarboven 20 cent vour eiken regel 
plnnt-riiimtr en 10 cent voor ecu bewijsiiununcr. Advertentién voor liet bui-
t- ni:iii.! ^-'i et ut per n [. 

B E R I C H T . 
uithoofde van het Kerstfeest wordt 

het volgende nommer Vriidas 24 De
cember afgedrukt en verzonden. Ad
vertentién , vóór dat nommer bestemd, 
worden tot des voormiddags negen uren 
van dien dag aangenomen. 

M A A T S C H A P P I J T O T B F V O R D E R I N G DEIt 
H O U W K U N S T . 

Aiviiuita ' S - G R W K N I I A U E . 
De gewone maaiulel ijk sche vergadering der Afdee

ling * s-G raven huge, van de Maatschappij tot bevor-
derin der Houwkunst, had op den ltiden dezer plaats 
en werd door 'M leilen bijgewoond. 

Nadat drie nieuwe leden wareu aangenomen, werd 
tie bespreking voortgezet nover het herstellen van 
iiioiiuiiienlen" (Raadhuis). Verschillende meeniiigcii 
wenien daarbij weder uitgesproken. 

De hoofdpunten van <le uitvoerige beschouwing, in 
de laatste vergadering over dit onderwerp door den 
heer J. F . Metzelaar gehouden, werden allereerst 
door den heer II. Westra Jr. nagegaan en zijne ge
dachten, veelal in strijd met die van deu heer 
M. , daarop medegedeeld. Spieker zegt dat het zeker 
voor de hand l igt , dat hij verplichte herstelling 
slechte stukken worden weggenomen, dat er juiste 
modellen vnn worden gemaakt en nieuwe stukken 
daarvoor in de plaats worden gebracht 

Alleen op die wijze zal vernietiging worden voor
komen. Geschiedt zulks met de noodige zorg, dan 
zal de herinnering aai: de vroegere toestanden blij
ven bestaan en wij zullen het gebouw , zooals het 
vroeger is daargcsteld, in zijne esthetische waarde 
blijven aanschouwen. 

Ieder rechtgeaard bouwkundige zal het betreuren, 
dat veel schoons uit vroegeren tijd onder deu moker 
moest vallen en reeds gevallen is, maar ieder welden
kende zal eerbied hehbcii voor hen, die al het mogelijke 
doen om die schoone werken uit vroegere eeuwen, 
door den tand des tijds in vervallen toestand geraakt, 
zooveel mogelijk tloor getrouwe nabootsing van het 
bestaande te behouden. »Ne Jupiter ipiidem Omni
bus" is de spreuk, die nu sinds ruim drie eeuwen 
iu den voorgevel vun hel Raadhuis prijkt , en vooral 
iu deze dagen in hare volle waarde uilkemt. 

Voor elk bouwwerk , elk monument uit vroegeren 
t i jd, zal eens de tijd komen, dat de natuur hare 
rechten gelden doet en het nageslacht zal de handen 
nan het werk moeien slaan om dit te herstellen, 
teneinde het voor geheelen ondergang te behoeden, 
namelijk door nieuw te vervangen waar dit noodig is. 

De werken aan het Mauritshuis en andere liijks-
gebouwen, door den heer Metzelaar besproken , zijn 
met zeer veel zorg uitgevoerd, en inwatering is op 
die wijze daarvan niet te vreezen. 

Niettegenstaande dut wenscht spreker niet op te 
treden als verdediger van dit soort van restaureeren, 
Alleen in hel uiterste geval zou hij dien maatregel 
toepassen, doch de bouwmeester is maar al te 
dikwijls door linancieele bekrouijieuheid gedwongen 
zijne eerste ideén te laten varen. 

Spreker zegt verder: de heer Metzelaar eindigt 
zijne beschouwingen omtrent het Raadhuis hierter-
sleile, dat bet hier enkel de zucht is om bet ge
bouw te verfraaien; die heer wenscht te behouden 
en niet af te breken 

Dus ook niet restaureeren, noch de gevaarlijke en 
bouwvallige plaatsen wegnemen en door nieuwe te 
lOrvangen? .Maar wat dan te doen? 

Spreker maakt dc opmerking, dat de heer Vogel 
nog verder gaat en wil, dat men aan de ornemen
ten geen hand sla; men neme die weg, liever dan 
een nieuw deel aan te brengen. 

Welnu, dun zal ons land eet lang kunnen wijzen 
op een ruïne meer en men zal verplicht zijn op be
hoorlijken afstand eene alïiistering te plaatsen, ten
einde ongelukken te voorkomen door bet naar be
neden vallen van een stuk lijst of ornement. 

Of nu eeu der drukste punten van de Residentie 
wel de plaats is eeu ruïne te hebben, blijft aan het 
Oordeel der Vergadering overgelaten, want dat de 
toestand van ons Raadhuis op sommige punten ge
brekkig is, lijdt toch geen twijfel. 

Het is mijn gevoelen, zegt de heer Westra, dat 
men veel, maar niet al te ceel moet hechten aan 
het oude en de doelmatige inrichtingen van een 
nieuw gebouw, waarmede toch ook schoone vormen 
kunnen gepaard gaan, met ernst behoort te toetsen 
aan het afbreken van een oud monument, dut wer
kelijk dien naam verdient, om eerst na ernstige 
overweging uitspraak te doen, welke van deze twee 
punten zijn te verkiezen. 

De heer Metselaar antwoordt, dnt het er hier op 
aankomt, welke waarde men aan een monumenten 
mm de kunst hecht. 

Eenige baaron gaven mij hun genoegen te kennen, 
dat de Restauratie van het Raadhuis ook hier ter 
Sprake was gebracht en waren het geheel eens met 
mijne beschouwingen; andereu konden zich daarmede 

volslrekt niet. vereenigen; — de werken o p b e l 
llinnetihol' zien er nu toch zoo recht frisch uit ! 

Ware het Parthenon afgebroken en gerestaureerd 
gewonl»;•, dan aan .non ISer zeker niet zooveel ge
weten hebben van de Grieksche kunst. 

Ik blijf erbij, mijneheeren, ik zie liever eene 
mine dan een opgeknapt monument. 

Met Stadhuis levert volstrekt geen gevaar VOOT de 
publieke veiligheid. Geen sprake van bouwvalligheid. 
Wij kunnen de hand niet volgen, zooals die toen is 
gebruikt. Het is hier eene kunstenaars quaestie. 

De heer Van der Tas wil in geene l>eschouwingen 
treden hoe te restaureeren, doch komt met nadruk 
op tegen de bewering dat er geen gevaar zou bestaan. 

De heer De Swart komt op de waardeering van 
oude monumenten in Griekenland, die reeds sedert 
zoo lang verlaten zijn. 

Maar hoe te doen met ons Raadhuis, wanneer 
,de tand des tijds dit gaat sloopen.' Zouden de heeren 

dit geheel willen verlaten om op een andere plaats 
eeu nieuw Raadhuis te bouweu? Spreker zou dat 
punt alsnog gaarne toegelicht zien. 

De heer Metzelaar zou bepaald een nieuw Raad
huis willen bouwen en wel zoo goed mogelijk. 

Volgens den heer Van Lith J r . is de heer Met
zelaar van conservatief geworden ultin-conservatief. 
Eerst wil die heer niets doen . thans afbreken. 

Van heide kanten overdrijving, zooals ik reeds de 
vorige maal zeide. Ik wensch onderscheid te maken 
tusschen monumenten en gehouwen, die in gebruik zijn. 

Ik stel mijneheeren deze motie voor: 
ii De Afdeeling 's-Gravenhage der Maatschappij ter 

bevordering der Houwkunst , gehoord de debatten over 
di- wijze van restaureeren van monumenten, is van 
oordeel dat het wenschelijk is hij de restauratie: 

le. geene gedeelten van de dikten der muren af 
te hakken, maar de muren , die bij onderzoek blijken 
slecht te zijn, af te breken en zooveel mogelijk met 
gelijke steensoort en in verband te metselen. 

'2* bij herstelling van l>ccldhouw- en ornement-
werken deze, indien ze niet voor herstel vatbaar zijn. 
door bekwame bouwkundigen, zooveel mogelijk in 
dezelfde steen- of houtsoort, zoo getrouw mogelijk 
te eopiëeren. 

De Afdeeling vermeent, dat bet in bet belang der 
Bouwkunst en van hare historie is, om monumen
ten van vorigen lijd slechts voor verder verval te IMÏ-
waren, en de monumenten als in gebruiksijnde ge-
bouwen te herstellen in den geest van den tijd, 
waarin zij wenien ongericht en van de bouwmeesters, 
die ons die monumenten hebben nagelaten. 

De heer Metzelaar zegt, dat de heer Van Lith 
hem niet goed verstaan beidt; spreker wil de hand 
niel slaan aau monumenten, maar wel. waar dit 
mogelijk i s , herstellen. 

De heer Van Malseu verneemt dat het Stadhuis 
bouwvallig is, doch heeft totbeden nimmer gehoord 
dat er veel geld aan onderhoud besteed werd. Spre
ker wil eerst onderhouden. 

De beer Metzelaar zegt, dat wij hier niet alleen 
aan het Raadhuis behooren Ie deuken, maar aan de 
monumenten iu het algemeen. 

De heer Morre uit Delft , als nieuw lid voor het 
eerst ter vergadering tegenwoordig, volgde met be
langstelling de nu besproken quaestie; een strijd, 
die op dat gebied ook in den vreemde gevoerd 
wordt. Spieker begint met den heer Metzelaar zijnen 
dank te zeggen voor de overtuiging door hem uit
gesproken — in beginsel restaureeren; wie zul het 
wagen tusschen oud- en verbleekt schrift nieuwe 
letters in te vullen? 

Wanneer de Gemeenteraad zegt: ik wil het ge
bouw niet verlaten. dan behoort er een middelweg 
gezocht te worden. Kr bestaat verschil; 'm beginsel 
geef ik de heeren Metzelaar en Vogel volkomen ge
lijk, maar zoolang ik geene teekeningen voor mij 
zie , waaruit de constructie der deelen bli jkt , kan 
ïk niet tot eene conclusie komen. 

De heer Van Lith zegt daarop, dat de heer Morre 
toch ook wel degelijk onderscheid maakt bij eeu 
gelijk geval als ons Raadhuis. 

Gebouwen by voorbeeld als de hoofdkerk iu den 
Ifoseh eu meer andere, worden toch ook iu den stijl 
van den tijd gerestaureerd. 

Neen, antwoordt de heer Metzelaar, men wil die 
Cathedranl vernieuu-n. Het is geen behoefte, men 
hukt er stukken af en zet nieuwe daartegen; ware 
dat bouwwerk zóó bouwvallig, dau zou deze wijze 
van handelen zich zelf verbieden, 

De heer Vogel merkt op, dat in het buitenland 
niet minder dan bij ons, strijd heerscht over het 
restaureeren van monumenten, 

Zoo las ik in de Deutsche Bauzeitung een uit
voerig stuk over de voorwaarden eener restauratie 
van de baud validen heer Red ten buc her, waartegen 
de heer Bergan tOVelde trekt, den eerste beschul
digende, dat hij te veel macht geeft aan de indivi
dualiteit van den restaurateur. 

Zoo ziet men nog altijd te Parijs op de puinhoopen 
der Tuileiïeén. Sedert het jaar 1 «71 aarzelt men te 
beslissen tusschen de plans lot restauratie van het 
oude en het oprichten van een geheel nieuw gebouw. 

Naar bet schijnt zul het laatste plan de bovenhand 
vei krijgen, omdat men behalve het kostbare, door
dongen is van het oiiduukhare en moe iel ij ke werk 
ahi ziiiver in den geest van TJeformé te restaureeren. 

Wij kennen allen de photographic der beroemde 
tempelhalls Paaótosus op deu Acropohs van Athene, 
Men heeft daar geheid nieuwe stukken moeien in
zetten in de kroonlijst en den voet, om het geheel 
bijeen te honden, doch wel nagelaten de oriiemen-
tiek van het oude voort te zetten. De nieuwe stuk
ken staan er geheel onliewerkt i n , als witte lap|>en 
in een oud door den tijd vergrijsd kleed. 

Ziet mijneheeren, deze piëteit voor een waardig oud 
monument verdient navolging iu alle tijden, en ook 
heden temlage. 

De heer Bauer wil zieh niet direct bewegen op 
bouwkundig terrein, doch wel iu zijn vak , en zegt 
dat hem zeer onlangs werd opgedragen het bijwerken 
van oude zeer verwaarloosde schilderijen, die in sa
lons van particuliere huizen behooren ; hij heelt dat 
werk met nauwgezetheid verricht, doch zou zich 
wel wachten dit op zich te nemen, waar het stuk
ken voor Musea betrof. 

Het Stadhuis moet worden gebruikt, kan wellicht 
nog 50 jaren blijven bestaan, maar vroeger of later 
moet men tocfa lot herstellingen overgaan. 

De heer Metzelaar stelt voor de motie Van Li th 
in omvraag te brengen of wel eene commissie te be
noemen, die conclusie neemt eu deze aan stemming 
te onderwerpen. 

De heer Vau Malsen heeft een amendement tegen 
die motie. Spreker wil onze gehouwen beter onder
houden, doch niet l>ijlap|rcn. 

De lieer Van Li th ziet hierin geen amendement, 
maar eene l>esti ijding zijner motie, 

In itemming gebracht, worden'27 stemmen tegen 
en G vóór de molie oVan Lith*' uitgebracht, zoodat 
deze vorworpen is, terwijl een lid zich buiten stem
ming hield. 

De heer Metzelaar zegt, dat die uitkomst het ge-
viieVn uitdrukt van den beer Van Malsen. 

Ite heer Tirion geeft een kort overzicht van de 
redenen, die geleid hebben tut de veel besproken res
tauratie van ons Raadhui-. Spreker, uit den aard 
zijner betrekking reeds sedert lang belast met het 
onderhoud vau het Raadhuis, stelt zich op een geheel 
ander standpunt dan vele der heeren. 

Vallen er stukken ui t , zooals dit zonder tijdige 
voorzorgen reeds iu het begin vau dit jaar het ge
val zou geweest zi jn, dan is hij aansprakelijk voor 
de mogelijke ongelukken, die daaruit kunnen ontstaan; 
hij is verplicht rekening te houden met zijn eigen 
coii'cieiitie en mag zijne liefde voor de kunst niet 
te ver verdrijven; vandaar dan ook, dat hij onderde 
weinige behoort, die vóór de motie i V a n L i t h " ge
stemd lubben. 

Alsnog aan de orde zijnde het rapport der com
missie betiidlende terra-cotta industrie, opgemaakt door 
de heeivn H. Westra Jr . , .1. II. Muller en 1>. van 
der Tas, wordt besloten dit uitgewerkte stuk te doen 
drukken, aan de leden te zenden en in de eerstvol
gende vergadering te bespreken. 

Verder zal een afschrift vnn liet rapport omtrent 
het onderzoek der muurtcgelse uit de fabriek van den 
heer J. vau Hulst te Harlingen, uitgebracht door 
de heeren II. J. Mondt, Wm, Koelman en W . A . 
Smit aan dien heer worden gezonden, als zijnde 
in hoofdzaak eene aanbeveling voor zijn fabrikaat. 

irOKSUMO AttNHKM. 
Vergadering van 15 Ikcembcr 1880. 

Nadat de vergadering door deu Voorzitter was 
geopend, wenl het verhandelde der vorige bijeen
komst voorgelezen; nu goedkeuring daarvan eu behan
deling der ingekomen stukken was het jaarlijksch 
versla» van deu Penningmeester aan de orde. 

Uit de rekening en verantwoording bleek, dat de 
ontvangsten in I S8l) hebben bedragen een som vun 
/ 1 4 3 . 7 8 en de uitgaven in hetzelfde tijdsverloop 
ƒ 148.50 , zoodut een batig saldo van / 1 .*28 overblijft. 

De begrooting, door het Bestuur overgelegd voor 
het jaar I S H l , geeft aan voor ontvangsten / i'A'J'28 
en voor uitgaven /"I 'JS.OU, zoodat er een vermoedelijk 
batfg saldo is vun / 11.28. 

Rij het verkiezen van twee leden vnn het Bestuur 
wegens bet aftreden volgens rooster van de heeren 
A. van Cuijlenburgfa en J . 0 . StoeUer, maakt eerst
genoemde aan de vergadering bekend, dut hij als 
lid van de Ahleeling bedankt en reeds vóór eenigen 
tijd voor het lidmaatschap van de Maatschappij het
zelfde gedaan heeft. 

De uitslag der gehouden stemming was, dat de 
heer Stoel Ier herkozen, eu dut in de plaats van den 
heer Van ('uijlenhurgh , de heer F . W. vau Gendt JGz. 
gekozen werd. 

kntUSSChen maakte de Secretaris bekend, dat dit 
waarschijnlijk de laatste eu althans een der laatste ver
gaderingen zou zijn, die hij als besluui-slid bijwoonde; 
zeven jaar had hij als liestuurslid het secretariaat waar
genomen en hij wenschte thans vervangen te wonlen. 
De Vergadering eerbiedigde dit besluit, en bepaalde 

de volgende week te vergaderen ter verkiezing van 
een lid van het Bestuur en een Voorzitter. 

Omtienl den leescirkel werd besloten , daarin geen 
verandering le brengen. Van den heer R. .1 Canoy 
en Co. te Venloo was een verzameling monstei-s met
sel- en profiel si een en van uitstekende hoedanigheid ter 
inzage ontvangen. De heer Boerbooms gaf ter lie-
zichtigiug platte pannen in den vorm vnu leien, die 
hij zal toejiasseii voor een buitentje bij Nijmegen en 
door deu fabrikant Hermaan te Rommel daarvoor ver
vaardigd zijn. De beer Van Cuijlenburgh stelde de 
vergadering iu kennis met monsters bergsteen en een 
nieuw Engelsch fabrikaat vloertegels. Tenslotte 
weid het Ireglement van de Alileeling behandeld en 
in velband met de nieuwe wet van de Maatschappij 
gebracht. 

De vergadering werd gesloten, nadat de heer 
Stoeller namens de leden, den heer Van Cuijlenburgh, 
die niet alleen als Voorzitter maar ook als lid ons 
verlaat, hartelijk dank had gebracht voor de moeite 
en belangstelling, zoo veel jaren aan do Vereeniging 
getoond. 

Berichten en mededeelingen. 
B I N N E N L A N D. 

's-Gravenhage. Door den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch Oost-Imlie zijn de volgende lie-
schikkingen genomen: 

benoemd: bij den dienst der Staatsspoorwegen 
op Java: tot ingenieur l e klasse, de ingenieurs 2e 
klasse J . C. Schippers cn J . C. IJzerman; tot inge
nieur-werktuigkundige der lste klasse, de ingenieur-
werktuigkundige 2de klasse .). W . Th . van Schaik; 
geplaatst: bij het algemeen beheer, op het hoofd
bureau te Buitenzorg, de benoemde adjunct-ingenieur 
l s te klasse S. A . Schaalsma; 

hij de Burgerlijke Openbare Werken, overge-
planlot: do ingenieurs 2de kliss» G. 0'isting v«j» Scrang 
naar Semaraug, en H . Ik'gemann van Seniarang naar 
Serang; de architect '2de klasse J . P . van Roosmalen 
van Seniarang nuur Serang; — de opzichters 2de 
klasse W . Keijser van Rendmig naar Bonang, W . 
F. K . Siller van Makassar naar Soerabaia, A . J . 
Beaudoui van Tjiribon uaar Tjiamis, .1. ,1. Klaver-
slevn van Menado naar Amoerang, J . L . van Soest 
vnn Soerabaia naar Makassar, C. .). Koster van de 
directie naar Poerworedjo , en de opzichter .'Ide klasse 
C. L . van Woesik ran Koedoes naar Putti. 

'S-Gravenhage. Wij teekenen met onverdeeld ge
noegen aan, dat het Depirtement van Oorlog tot de ont
dekking gekomen is, dat ringgrnnaleii ook iu ons va
derland gemaakt kunnen worden. Leeken iu dekrijgs-
manskunst zouden als eerste voorwaarde stellen, dat 
dergelijke leveringen in het land moesten worden uit-
gevoerd, om zekerheid te hebben, dat in tijden van 
nood gelegenheid bestond zieh deze voorwerpen te 
verschalfen. Raadpleegt men De Nederlandsche 
Industrieel van Zondag II., dan schijnt onze Re-
geei ing die leekengeilachte te deelen en heeft werkelijk 
op ;JU November eene openbare besteding van 20,000 
dier vernietigende werktuigen plaatsgevonden, waarbij 
de levering aau eene Nederlandsche lirma gegund 
werd eu meer dan waarschijnlijk tegen beduidend 

•ageren prijs, dun waarop de bestedingen vroeger aan 
den Duitschen fabrikant Krupp te Essen werden op
gedragen. 

— Men moet erkennen dat de Wetgevende Macht 
meermalen onaangenaam verrast wordt door de 
hooge uitgaven, die voor oprichting van gebouwen 
door den Staat besteed wenien. Rij het Rijksmuseum 
te Amsterdam en het Dejiartcment van Justitie te 
's-G raven hage heeft zich het Academisch ziekenhuis 
te Leiden gevoegd, om het klaverblad der millioenen 
te volmaken. De uitgaat voor dit ziekenhuis werd 
iu IKÜO op 2 ' i j ton geraamd en bedraagt, volgens 
de door den heer Sickesz in de Kamer gedane mede
deelingen , tot opboden /"82y,3Öi . 

— De Gemeenteraad is in zake de restauratie 
van de gevels met den toren vau het Raadhuis op 
den goeden weg. A l is men in de laatste zitting 
tot geen besluit gekomen, moet dankbaar erkend 
worden, dat er eenig vooruitzicht bestaat om tot eene 
restauratie iu den goeden zin des woords te geraken. 
Dat er nog geene beslissing genomen werd, hebben 
wij te danken aan de heeren Metzelaar en Vogel , 
twee erkende bouwkundigen alhier, die ook op 
constructief gebied mogen medespreken, en zich tot 
den Raad gewend hebben met verzoek om niet tot 
eene restauratie te besluiten , dan nadat een nader 
onderzoek zou hebben plaats gehad. Die heeren zijn 
van meening, dat de gevels niet bouwvallig zijn, er 
geen schijn van gevaar bestaat, en door liet aan
brengen van eene kleine herstelling hel geheel nog 
wel 50 jaren in zijn tegen woord igen staat zal kunnen 
behouden blijven. 

De Baad vereenigde zich met het voorstel van een 
der leden, om de verdere beraadslagingen te schorsen 
en het verlangde onderzoek, in overleg met de Com
missie voor de openbare werken, te doen plaats vindon. 
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Bij de discussie bleek het, dat de architect Cuypers 
zich tot den Raad gewend heeft met een schrijven 
om te doen uitkomen , dat hij het Ministerie van 
Justitie niet ontworpen heeft; zonderling genoeg werd 
in dien brief niets gesproken over de kosten van het 
Museum te Amsterdam, die op 1 millioen geraamd 
werden, no reeds, volgens de opgave der Regering, 
twee millioen zullen bedragen, zooals onzerzijds reeds 
vóór jaren werd aangetoond, en in werkelijkheid 
wellicht dc kapitale som van 3 milüoen zullen ver
slinden. 

Het was inderdaad vermakelijk , toen een ander l id 
van den Raad zijn licst deed om de deugdelijkheid 
der begroolingen van den heer Cuypers aan te toonen; 
volgens dien spreker was de door dien architect ge
bouwde R. K . kerk in de Parkstraat op f 384,000 
geraamd en voor f '221,000 aangenomen. Naar onze 
(«scheiden meening kan deze zaak eerst, dan beoor
deeld worden, als men kennis draagt van het bedrag 
der bijrekening, daar het iu deze niet op eene enkele 
aanneming, maar op het totaalcijfer der uitgaven 
aankomt. 

— De heer G. H. Ovcrhosch, thans in gelijke 
betrekking te Schiedam, is door Burgemeester cn 
Wethouders benoemd tot hoofdopzichter hij de Ge
meentewerken. 

Amsterdam. Aansluitende aan bet bericht, 
voorkomende in het laatste nommer, moeten wij de 
mededeeling doen, dat de beursquaestie alhier weinig 
gevorderd is. In de zit t ing, Woensdag 11. gehou
den , staakten ten tweedemale de stemmen over 
de motie, waarbij het emplacement luserhen de 
Keizers- en Heerengrachten en tegenover «Ie War-
inoesgracht als ongeschikt verklaard wordt, zoodat 
dit als verworpen moet beschouwd worden. Daardoor 
kwam een ander amendement aan de orde, lui
dende : 

»B. en W . uit te noodigen, zoo sjioeilig mogelijk 
tc onderzoeken of de tegenwoordige beurs door ver
hooging en bijbouw zoodanig kan worden ingericht, 
dat zij .un de vcieiscbten kan geacht worden te vol
doen. 

Mocht deze vraag ontkennend worden beantwoord, 
dan wonlen B. cn W . uitgenoodigd de noodige voor
stellen te doen : 

a tot den bouw eener nieuwe beurs met winkel-, 
kantoor of andere lokalen van gemeentewege, op uf 
in de nabijheid van den Dam; 

b tot verpachting, hetzij en bloc of bij gedeelten, 
van de sub a genoemde winkel- , kantoor-of andere 
lokalen; 

c tot heffing eener beursbelastmg op de grond
slagen der concept-verordening, als bijlage hij het 
M p p o r t gevoegd, om in werking te treden iu het 
jaar , waarin eene wet tot onteigening der voorden 
bcui-sbouw eu toegangswegen W-nood igde perceelen 
zal zijn afgekondigd, of, indien onteigening niinoo-
dig blijkt le zijn, bij den aanvang van den bouw 
der nieuwe beurs, met dien verstande evenwel, dat 
zoolang het op te richten beursgebouw niet teu ge-
bruike zal zijn opengesteld, de lielastiiig in de sub u 
en 6 van artikel I der concept-veronlening liedoelde 
gevallen slechts voor een deel zal worden geheven." 

Ook over dit amendement staakten dc stemmen, 
zoodat de veidere liehundeling der zaak eerst iu eeu 
volgende vergadering kan worden voortgezet. 

— Eenige Amsterdammers, die niet geheel on
verschillig zijn voor ile schoonheid hunner woonplaats, 
en daarom prijs stellen op het behoud vau de schil
derachtige Hoogeatms, den roem van de hoofdstad, 
hebben zich tot den Raad gewend met het verzoek, 
dat h i j , in verband met de tramwegplans, zijn toe
stemming tot een verlaging dier sluis niet verleene. 

Amsterdam. Hij den Raad is ingekomen een 
adres van de heeren N . Redeker Bisdom on C . G. 
vnn der Meulen, waarbij zij verzoeken, dat, ingeval 
er besloten mocht worden een nieuwe beurs te bouwen, 
en tengevolge daarvan het bestaande beursgebouw 
op den Dam mocht vrijkomen, dat gebouw aan 
hen te willen afslaan ter verbouwing tot eene passage, 
met verbetering van de toegangen tot deu Dam. 

— In de hoofdstad i s , behalve de beursquaestie, 
nog eene belangrijke zaak aan de onle , waarover in 
dit blad reeds gesproken werd. Wij hebben hotOOg 
op de concessie der Amsterdamsche Omnihusmant-
schappij, die bij aanneming vnn het voorstel voor 
een tijdvuk van veertig jaren zou verlengd worden 
op viij voordeelige voorwaarden voor de gemeente, 
maar met de bepaling, dat concurrentie van anderen 
gedurende dat tijdvak zou zijn uitgesloten, l l i plnn 
van den heer T. Sanders, iu het laatste nommer 
Medegedeeld, brengt in de beschouwingen over het 
verleenen vau een monopolie eeue groote verandering. 
Het denkbeeld van een ceintuurbaan eu verbinding 
met de omliggende gemeenten verdient aanprijzing, 
en de besturen der betrokken gemeenten zijn gun
stig voor het plan gestemd, getuige hun schrijven 
aan den Amsterdamse hen Gemeenteraad. Het plan 
zelf is door den heer Henket, hoogleeraur voor Brug
gen- en Wegenbouw aan de Polytechnische school 
te Delft, onderzocht en zijne bevinding wonlt in het 
volgende schrijven medegedeeld: 

»De plans en («rekeningen van de aanlegkosten, 
de opbrengst en exploitatiekosten , betreffende de aan
vraag om concessie van een net van Stoomtrams in 
en om Amsterdam, heb ik na ondersoek der voor
naamste terieiiipunten nagegaan. 

"Ik heb de eer u hierbij mijne beschouwingen 
daaromtrent in 't kort mede te deelen. 

»De streek, waarin de lijnen ontworpen zyn, beeft 
zeer voldoende ontwikkeling om ilen aanleg van een 
stoomtiamiiet te rechtvaardigen. De richtingen ko-
inen goed gekozen voor en de stoomtrams, daarin 
aangelegd, zullen zeker een krachtige heli-oom wor
den tot bevordering van het algemeen belang, alzoo 
tot verkrijging van meer ontwikkeling, en zullen 
tot het bekomen vun een opgewekter leven degelijk 

bijdragen. 
iDe door u begroete aanlegkosten zullen, naar mijne 

overtuiging, bij een goed te wachten beheer en sorg-
voblige uitvoering niet overschreden wonlen. 

«De geraamde opbrengsten, vergeleken met die 

van andere voorname middelen van vervoer te Am
sterdam en met die van de tramways te Hamburg 
en andere met Amsterdam te vergelijken plnatsen, 
komen mij alleszins gerechtvaardigd voor. Do aan
gegeven som voor exploitatie kosten zal, nuar mijne 
meening, in de eerste Jaren der exploitatie voldoende 
zijn. Het is duidelijk, dat. deze kosten zullen tocne 
men, maar daarmede nemen ook de opbrengsten iu 
nog sterker mate toe. 

»In vetbaud met het voorgaande ben ik alzoo van 
meening, dat de zaak voor het algemeen belang zoo
wel als voor de aandeelhouders zeer goede resultaten 
zal opleveren." 

De heer Sanders beeft een nader adres Ingediend, 
waarbij bovenstaand schrijven wenl overgelegd, ter
wijl hij zich bereid verklaart de concessie voor den 
tijd van veertig jaren te aanvaarden onder voor
waarde : 

a. dat de uitvoering van alle, uitsluitend voor 
zijne tramwegen noodige, openbare wei ken geheel 
komt ten laste van den concessionaris; 

h, uitkeering van 5 pCt. vnn de bruto opbrengst 
van alle lijnen, voor zoover die over het grondgebied 
van Amsterdam luopeii, aan de gemeente. 

Aan de daarbijgevoegde memorie van toelichting 
wonlt het volgende ontleend: 

l o . dat de bruggen en andere werken, ten 1M>-
hoeve van het stoomtramnet nan te leggen , ingericht 
zullen worden ook voor gewoon verkeer. Onder 
deze behoort een monumentale brug van pl. m, 
/ 300 ,000; 

2o. dat deze lijnen zullen bijdragen tot het ver
krijgen van een betere bebouwing vnn de buiten
wijken, dan lotnutoe hel geval is ; aangezien door 
verbinding met de buitengemeenten eeu krachtiger 
ontwikkeling van bet verkeer ontstaat; 

3o. dnt volgens Henket en andere spoorweg-mito-
riteiten, door adressant geraadpleegd, het nu de 
tyd is om zulk een werk totstand te brengen, aan
gezien bij langer vrachten onoverkomelijke hinderpa
len kunnen verrijzen; 

4o. dnt betere aansluiting aan de buitengemeenten, 
ZIHI noodig voor een groote stad, «loor tie voor
gedragen concessie nau dc Amsterdamsche Omnibus-
maatschappij onmogelijk wordt gemaakt Adressant 
wijst hierbij op de moeilijkheden, aan tie Gooischc 
Traniwegmaatschappij door de Amsterdai.ische Om-
ni bus maatschappij in den weg gelegd, die zij uiteen 

is tc boven kunnen komen door de welwillendheid 
vnn de Nederlandsche Rijiis|M.orweguiaatscluippij , die 
haar over haic lijnen een toegang tot Amsterdam 
heeft verschaft"; 

en 5o. dat de door hem voorgestelde lijnen geen 
concumterende, maar voedende lijnen voor de Aiu-
sterdnrnsche Omnibusmaatschuppij zijn. 

Naar men zegt, kost de uitvoering van het ge
heele net met kunstwerken, stations, rollend mate
rieel, enz. enz. ƒ 5,000,000. 

De Gemeenteraad heeft in zijne zitting van Woens
dag II. besloten in eene volgende zitting te beslissen 
over eene motie om al de te dezer zake ingckiyeen 
adressen iu handen te stellen van Burgemeester en 
Wethouders ten fine vnn preadvies cn inmiddels alle 
concessie-aanvragen te doen drukken. 

Amsterdam. Het Panorama zal den 20en dezer 
maand, in tegenwoordigheid van het Gemeentebestuur 
en den Raad van de hoofdstad, met eenige plechtig
heid worden geo|iend. Den daarop volgenden dag 
wordt de toegang voor het publiek opengesteld. In 
eene buitengewone vergadering van aandeelhouders 
wenl ''etst besloten het kapitaal met ƒ" 50,000 te 
vergrooten eu op f 300,000 te brengen, maar latei-
is op dit besluit teruggekomen. 

' s - H e r t o g e n b o s c h . Volgens l)e Niéuwe Rot-
trrtlauutclte Courant staat het thans raat, dat de 
ipoorwegbrug over de Dieze aan de noordzijde dezer 
stad niet lunger kan behouden blijven. In verband 
hiermede zijn bij de Regeering twee plans in over
weging, die beiden voor den handel en de scheepvaart 
dezer stad vuu overgroot belang zijn. 

Volgens het eene plan zou de tegenwoordige draai
brug vervallen en in de plants daarvan, ruim 
V* 1 1 Va l l u r gaans meer benedenwaarts, eene hooge 
vaste brug over de Dieze worden gebouwd, waanloor 
zelfs bij den hoogsten waterstand de scheepvaart 
niet wordt gestremd. Het tweede plan is vnn meer 
ingrijpenden aard. Wordt dit aangenomen, dun zal 
het station verlegd worden aan de westzijde der stad, 
tusschen den Grooten Rekel cn de Vughterpoort; er 
moet dan eene hooge vaste brug gelegd worden over 
de Zuid-Willemsvaart tusschen de sluizen 0 en No. 1. 

Voor het eerste plan heeft zich verklaard de Kamer 
van Koophandel en Fabrieken alhier; tot de tweede 
zou, nour men meent te weten, het stedelijk Be
stuur genegen zijn en er zou ook eenig uitzicht 
liesinnn, dnt dit door de Regeering werd aangenomen. 
Zeker is het, dat eene beslissing in deze gewichtige 
aangelegenheid spoedig zal volgen. 

— Hoofdingelanden van het waterschap ter bevor
dering vun de war betering van den waterstunts-toesiand 
in het noord-oostelijk deel vnn Noord-Brabant, Maan
dag j l . ten getale van 100 vei gadenI, hebben zoni jer 
hoofdelijke stemming besloten. v o o r de berojiening 
van de Oude-Maas en bijkomende werken de door 
hel Rijk gevraagde twee millioen te verleenen. 

— Ken dertiental perceelen bouwgrond aan de 
Esplanade worden deu 23 en 30 December door bet 
( iet neen tellest uur in veiling gebracht met verplich
ting, om daarop binnen zes jaren steenen of ijzeren 
gebouwen te plaatsen. Deze bouwplaatsen bevelen 
zich door hunne goede ligging aan. 

Haarlem. De koninklijke goedkeuring is verleend 
op de statuten eener Amstcrdamsche Maatschappij, 
die ten deel heeft: vóór het aanstaande bndseizoen 
eene spoorwegverbinding totstand te brengen vnn 
Haarlem over O verveen naar Zandvoort, aansluitende 
op bet station Haarlem. De directeur dezer nieuwe 
spoorwegmaatschappij is de heer Kduard J. J. Kuin-
ders, en de heer \ V . J . Schram heeft den nnuleg 
a.ingenomen. Als ingenieur zal de beer Elemans, 
vroeger werkzaam bij de Staatsspoorwegen, optreden. 

Zwolle. De voortzetting tier vennootschap van 

de Zwolsche Stoombootmaatschappij i s , hij akte voor 
den notaris Vnn tier Riesen verleden, verlengd voor 
den tijd van 30 jaren. De vaart, aanvankelijk met 
eén stoomschip tusschen Zwolle en Amaterdam Inngs 
liet toen hoogst gebrekkige vaarwater begonnen, is 
onder reel moeite en bezwaren ontwikkeld, volge
houden , en allengs uitgebreid tol een dagelijksche 
tlienst van Zwolle langs Kamjien naar Amsterdam, 
in verbinding met Meppel en Deventer, terwijl met 
de daartoe strekkende vier passagiersbioten is ver
bonden een voor pnrtijgoedoreu ingerichte goederen-
Stoomboot tusschen Zwolle en Amsterdam. 

Nijmegen. Hellende straten zijn in den tegen-
woord igen lijd geen beletsel meer om tramwegen aan 
te leggen , ol althans de concessie daarvoor aan te 
vragen. Onze Gemeenteraad heeft bij besluit van 
I I dezer aan den heer .1. Schotel, te Rotterdam, con
cessie verleend voor den aanleg en de exploitatie vnn 
tramwegen iu deze gemeente, 

Breda. Keu hoogst belangrijk legaat vnn f 330,000 
is door wijlen LX L. F. W. van Coot aan de ge
meente vermaakt onder de volgende voorwaarden: 

1'. dut in de gemeente Breda zal worden opge
richt eene ambachtsschool. Voor den bouw der 
school mag niet meer dan f 80,000 besteed worden, 
Eene som van f 235,000 moet iu eeu der Groot-
boeken worden ingeschreven, teneinde uit de rente 
daarvan te voorzien in de besoldiging dei leeraren 
en andere noodige uitgaven. De school moet dienen 
om jongelieden tot bekwame eu geschikte ambachts
lieden op te leiden, en ie dien einde moet aau hen 
onderwijs gegeven worden iu al wat daartoe strekken 
kun; oplat de school voor velen toegankelijk z i j , 
moet het schoolgeld zoo laag mogelijk gesteld worden. 

2 e . Kene som van f 40,000 moet worden inge
schreven in een der Grootboeken, om uit derenten 
daarvan jaarlijks premieti uit te koeren aan de drie 
verdienstelijkste en door goed gedrag uitmuntende 
leerlingen, uit iedere klasse ei: alle afdeclingen van 
alle openbare neutrale scholen van lager en meer 
uitgebreid lager onderwijs , zoowel vun armen-als vuu 
burgerscholen en van de ambachtsschool, Deze pre
mieti mogen alleen uitgekeerd worden aan leerlingen, 
die minstens één jaar zonder school verzuim de lessen 
op voorzegde scholen hebben gevolgd. 

3c. Eene som vau f 25,000 moet worden aange
wend om, voorzoover noodig, daarvoor Ie bouwen 
12 arbeiderswoningen met open plaats op een goed 
gelegen gedeelte der gemeente Breda. Burgemeester 
en Wethouders van Breda bepalen, ann welke ijverige 
en bekwame werklieden die woningen in gebruik zul
len afgestaan worden. Daarvoor behooren iu aan
merking te komen, inwoners van Breda, zijnde or
delijke huisvaders, vrij van sterkedrank, en die den 
ouderdom van 55 jaar bereikt hebben. 

Het is een verblijdend verschijnsel om op zulke 
feiten te mogen wijzen, waarbij particulieren het 
initiatief nemen voor de zoo noodige oprichting vnn 
ambachtsscholen, die bij eene goede wetgeving door 
den Suiat bekostigd moesten worden, ' t l x te hopen, 
tint de Wetgevende Macht dit moge inzien eu dat 
zij de gelden, die met eeiiigoti goeden wil op de be-
grootingeii vnn Oorlog en Marine kunnen worden 
uitgespaard, voor tlit dool beschikbaar stelt Die 
uitguve zal goede rente afwerpen. 

Kuilenburg, liet plan toi aanleg van een stoom
tram Tiel—Kuilenburg schijnt men weder eenigen 
tyd te laten rusten. Het verzoek vau de heeren 
Crans en Co. om rails te mogen leggen is tot heden 
toegestaan tloor dit Gemeentebestuur en dat vnu 
Beuskhem, terwijl Tiel en Buren, vóór eeu besluit 
te nemen, van de concessie-aanvragers nadere op
gaven verlangden, over welke wegen men zich voor-
stelile tien tram te doen loopen en meerdere punten, 
waardoor tie afdoening der zaak vertraagd woid t 

Dokkum. Door dc directie van de Nederlandsche 
Tram way maatschappij is opnieuw een verzoek tot 
den Gemeenteraad van D.iutumudeel gericht. om 
gedurende drie maanden proeven tc mogen iieiuen 
stoom als trekkracht te gebruiken op de lijn 
Dokkum—Veenwouden. In verband daarmede heeft 
de heer S. Hamelink, directeur dier Maatschappij, 
te Dantumawoude eene lezing gehouden over de ge
schiedenis, de ontwikkeling, het nut eu voordeel der 
tramwegen, hoofdzakelijk der stoomtramwegen. Na 
afloop der lezing werd door den beer Fout ijn tie 
Jong, lid der Provinciale Staten vun Friesland, nan 
de vergadering medegedeeld, dat hij eu nog een 
paar ingezetenen van Danlumadeel hadden besloten 
eeu petitionnement op touw te zetten, om den Ge-
meenteraad tc verzoeken dat hij alsnog besluite de 
gevraagde vergunning te verleenen. Onze Gemeen
teraad heeft in zijne zitting van 11 dezer besloten, 
deu Raad van Danlumadeel te verzoeken, op het be
sluit terug te komen en de opnieuw gevraagde ver
gunning te verleenen. 

Aankondijringen van U i i l i r s l H l i i i i i n i . 

Maandag, » • Dcc. 
Middelburg, te 10 ureu, door het prov. bestuur; het 

herstellen of vernieuwen vau eeuige prov. waterstaats
werken en wegen in Zeeland, met hun onderhoud ged. 
3 jaren, iu te gaan 1 Jan. 'til, iu 17 perceelen. 

Amaterdam . te 12 uren. door burg, en weth.: Lo. het 
maken mie r vaste brug over de Muidergracht hij de 
Kerkstraat en bij behoorende werken ; 2o. de levering van 
ruim :(.'{..'i tons balk-, goot- en schumpijzcr voor diezelfde 
brug. Inl, hij den directeur der publieke werken, 'smor
gens van 11 —12 uren, 

llerdrerlil, te \2 uren. iu het raadhuis: de levering 
uun de gemeente, voor den dienst vun 'Ml. van: ongeveer 
21.5 U3 dennen. 6.6 M 3 grenen-, 8 M ' eiken- en 12.7 M 1 

gecreosoteerd dennenhout, lisinstoiiiiiiii trottoirbanden en 
kantstccnen, kalk. tras, U-er, touwwerk, sinidswork, 
210,00(1 stuks vlakke Waidklinkers en 2r, stuks gegoten-
ijzeren stniutsvphons, enz. enz.; 2o. het onderhouden der 
openbare aampen. 

l i i i n l r e i h t, te 12 uren, op het raadhuis; het uitbre
ken en wegruimen vau eeu zich onder water bevindend 
gedeelte <>ud nuurwerk, iu den mond der Kolkbuven. 

I H r k . l i i H n , u< 12 ureu. door bet bestuur van deu 
(•older Schager waard. Inj K. Govers: het afbreken vau 2 
watermolens. 

tiran In urn, te IJ 1 , uren. door hurg. en weth.: lo. 
het onderhouden der verschillende gemeentewegen eu 
voetpaden over '81 en '82; 2o. de levering van: gronoti-
en vurenhout; steen, kalk enz.; lood- eu lomIgiotcrswer
ken J hardsteen- eu StOSIlhnilWOfMlbokhlouiisn; rongen 
eu spijkers. 

o KG! 

'•-Hage, ti' 1 uur, door burg. en weth.: lo. het le
veren eu herstellen van badkoetsen, ten dienste vun het 
geineentebadhuis te Scheveniiig,>n; 2o. het leggen van 
rioolleiilingen tot voortzetting .Ier rioleering van Sche
ven ingen. 

VHage , le 1 tuil', door burg. en weth.: het Imuwen 
van een wachthui» voor politie eu brandweer iu de Wes-
tei baenstruat, 

Yi* vliet, te 2 ureu. bij den loge uthoudei- Kits: het 
bouwen vuu een royaal woonhuis met schuur, voor den 
landeigenaar M. Meijer, aklaar. Iul. bij den architect A, 
Schotanus, te Zuidhorn. Aanw. te 1(1 uren. 

V4a*plk, te 2 uren. door bel gemeentebestuur: het 
ontgraven en ophoogen met rivierzand van bet terrein 
voor het bouwen vnn een |MIS|- en telegraafkantoor. 

Bravo, te 11 un loor Wed. V van der Wielen, hij 
.1. vau Maren: het bouwen van een woonhuis met bijko
mende werken on hel terrein van het afgebrande huis 
genaamd »de Ki f t . ouder Velp. Aanw. te :( uren. " 

Anmterdam. op bet werk: le perc. de stukadoor wer
ken. 2e peiv. ib- schilderwerken vat i blok arheidei-s-
woningen (70) in de üi-ootc Bickerstraat. 

llli.-d«K. Sl Her. 
--IIi*ge le 11 uii'ii, door het minis, van marine: lo. 

een ijzeren kiellichtImen voor Omliepwatoivilaiid (Straat 
Gaspari; 2o. het ijzer- eu houtwerk, benoouigd voor het 
etablissement aMa.tr. lid. 18 Dec. bij deu I wkiindigc hij 
den dienst van bet loodswezen, aau het departement. 

Weert, te 11 uren door het gemeentebestuur: de le
vering van IS eiken goten 

VHage, te 12 uren. door het ministerie van justitie: 
de levering van levensmiddelen enz., ten behoeve van de 
Kijksgesiirbleu Ommerschans eu Veenhuizen. 

Uriel, te 12 uren, .loor dc lirma Hakstege, te Wuge-
uiiigcn: bet houwen van eeu woonhuis aan eene bestaande 
schuur en bet verrichten van verdere werkzaamheden, 
voor rekening ran T. Balten, te Driel. 

üijiltcgrn, te 2 uren, door het gemeentebestuur: lo. 
d lerhouds- en eenige andere werkeu aan de stads 
kaden, havens, iiompo». gebouwen en verdere aangele
genheden van de gemeente Nijmegen ged. ' H l : 2o. de 
leveling van 450 str. M. trottoirband en 50,000 keien, 
heiden van Nioderniendigersteen; 3o. de levering vun 
60,000 vlakke stiaalkluikers. 

Arnhem, 'savonds fi ureu, in Musis Sacrum: het af
breken van een huis in de Oeverstraat, Wijk II, no. 43, 
eu op de plaats houwen van een nieuw huis. Inl bij .1, 
kossiiik. Schoolplaats 5. 

Drachten, te 7 uren. door het gemeentebestuur van 
Smalliiigerland: lo. het timmerwerk, bestaande iu het 
onderbond der eigendommen vau bel dorp Drachten en 
van het gemeentehuis; 2o. het koperslagers- eu karhel-
makerswerk dier eigendommen; So. liet gewoon dagelijkscli 

lerhoud van den grintweg Nijtup—Rotte valle, peil. '81. 
H n l i i T d u i i i in het Timmerhuis: de levering vau tot 

uitbreiding der drinkwaterleiding benoodigde gegoten-i' 
ren huizen, tot een geza nhjk gewicht van 156.760 1 

Waciiftdag . » lier. 
l'trcrht, te 1) men, in het gebouw voor K. eu W . 

het doen van voorzieningen aan- en liet wijzigen van de 
inundatieshiizen te Ifonswiik en te Wijk-hij-Duurstede. 

Jutfaas, te 10 uren, door het gemeentebestuur: het 
makeu van een loopplank iu het voetpad den zoogen. 
Kerk vveg, 

'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van wateist. 
en/.: In. het maken van een peilpul. terpen gebouwtje voor 
eene zelJYegistreerende peuschaal aan den kop van het 
eiland Dordrecht langs den rechteroever van de Nieuwe-
Mervvede. tusschen de kiloiiieterr.uuen 112 en LU, Raming 
ƒ5100; 2o. het wegruimen van een wrak in het Hol-
landM'h Diep. even hoven de haven van Moerdijk. 

Veghel. te 11 uren. door het ge nteliestuur: het 
verbroeden der draaibrug over den mond van het haven-
kanaal te Veghel. Inl. hij A. Oddens. te VRnsch. 

'•-Hage, te 12 ureu. door het ministerie van water
staat euz.. ten dienste der StaatssjHiorw.: lo. liet afgraven 
van den rechter Maasoever aider Hook en Heamea Iul. bij 
den hoofdingenieur, te Arnhem eu den waarnemend sec-
tieingeuieiii. te Nijm gen. Banting ƒ 124.000; 2o. het 
maken en stillen vun den ijzeren bovenbouw .vnor draai
brug met .1 vaste gedeelten over hel Noord lioll.m.lsch 
Kanaal, en vau eene draaibrug over de Weere te Pur
merend, ten liehoevevaii den spoorweg Zaanstreek—Enk-
huizen. Inl. bij dei rstuaiiwczcnd ingenieur te Hoorn. 
Raining / 11 U"H. 

Ili-ll •ii.iteu . le 1 uur, BOOT hurg. en weth.: het één
jarig onderhoud van de gemeentegclumwen eu/.. 

Zwalle, I uur. door het gemeentebestuur! het Op
hoogen vau de geprojecteerde straat vnn het Stationsplein 
uaar de Zeven AMeetje*. Aanw. 20 Dec. le 2 uren. 

l.uiid». te 1 uur. iu bet raadhuis: de levering vau de 
ged. '81 voor de gemeente benooiltgde materialen, als: 
lo. houtwaren. 2o. ijzerwerk, 3o, spijkers en lichte ijzer
waren. 4o. lood. zink eu sold 'er. So. verfwaren en glas. 
Co. teer. kalk, Ho. grint '*'o. zand. Ulo. tijm* puin 
(1500 M n i . Ito. plantsoen- eu boomgewas; alsmede bet 

lerhoud der straten ged. Hl. 
kralingen. le 3 uren, door burg. en wetli.: bet ver

richten van eenige vernieuwingen, lienevens de onder
houdswerken der gemeente. gi*d. '81, 

I il.'nl.if SS lier 
Jaamveld . le 11 uren. door bet gei ntehestlllir: het 

ze-jarig onderhoud van deu molen en verdere werken van 
het waterschap 1 fat uwe under Jaarsveld. 

Lelden, te 12 uren. door burg. eu weth.: lo. het drie
jarig onderhoud van lo. onderscheidene werken aan den 
Zijldijk en langs deu l.eiiieiilorpsvheweg: 2o. van Span-
jaanfsbrug met de pachter-woning: 3o. het vijfjarig o n 
derhond van den dijk langs de Zijl en bet jaagpad terzijde 
van den dijk. 

Alplirn ; i It door de besturen van de Kcrk-cii-Zaansche 
en Kietveldsche polders in het logement St.-Joris: het 
Sjarig onderhoud van 2 achtkanten en 1 wipvvatertnoleii 
en verdere onderhoudswerken van genoemde pilders. 

Wageningen. dom- den architect I). Geijsheek Mole 
uaar. in het Hotel He Wereld: h-t bouwen vai blok 
van 4 woonhuizen voor rekening van f A. tjuuck. Inl 
bij den gen. architect. Rijnstraat 44. Arnhem, 

Uronl ngen, 's avonds H uren. door den architect A. Ii. 
Kramers, hy C. de Boer: het bouwen van een dubbel 
woonhuis aan den weg onder de [klompjes, tusschen den 
Heere- en Oostcrvveg. aldaar. 

VrUdag. I J Dcc. 
Middelburg, te 10 ureu. door het ministerie van wa-

tfirstSSt euz.. aan het gebouw van het pmv. bestuur: het 
éénjarig ouderhoud van de Rijks-cnntrcscarpe te Tholen 
Aauw. 20 Dec. Raming ƒ730. 

v mal erdani. te . 1 1 1 , uren. door den architect J. L. 
Springer, vour rekening van Gebr. F en L. de Ridder: het 
maken van een geitouw, ingericht tot werkplaats, met 
bovenwoning, op den Amstel. Inj de Mniilsluis. 

Purmcrende , te 11 uren. door het gemeentebestuur: 
het éénjarig onderhoud der geiin-eutevverkeii, in 2 perc. 
Aanw. 23 De... te 10 uren. 

A mal erdani. (e 1 uur. door den architect J. van Looij, 
namens J. Jonker, in De Pool: het verbouwen vuu de 
restauratie iDe Pool", op het Rokin llo. 38, t ) t café-
rest.uirant. 

Utrecht, te I uur. door burg. en wetli.: lo. het doen 
van eenige vernieuwingen aan- en het éénjarig onderhoud 
van de sluis euz., te Vreeswijk; 2o. idem idem van den 
straatweg en het jaagpad, met bijbehoorende werken, van 
l'tnvlit naar Vreeswijk: .In. idem idem van de sluis te 
Nieiiwersluis, en het jaagpad vandaar lot Hinderdam; 
4o. idem idem van bat jaagpad met bijbehoorende werken 
van Utrecht naar Woerden; 5o. het leveren van verschil
lende materialen en henoodigdhedeii. 

'«•Hage, te I uur. door bet ministerie van wateist. 
enz.; lo. het onderhouden van- en het doen van her
stellingen mm het Ityks-post- en telegraafkuntoor met 
directeurswoning te Doesburg, geil.'81,'82 en'83. Raming 
ƒ550 : 2o. idem idem u.ui het Rijks-->n«tkuntoor te Gro
ningen, ged. 'Hl, '82 en '83. Raming ƒ1325. 

•Hemen, le l 1 / * uren. door burg. eu weth. , bij K. 
l ' e r e l x K n u : de verdere voltooiing van het raadhuis en de 
dokterswoning te Diemerbrug. Aanw. 21 Dec, van 10— 
82 urm 

Zutfen. te 2 uren. teu raadhuize: het maken eener 
nieuwe schietbaan op de buiten Mnrschweide, hij De Pul. 

Maandag, S* Pee. 
Maaalrli lit te 1(1 ureu. door het ministerie van wa

terstaat euz., aau het gebouw van het pmv, best,: het 
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verleggen van den vcerdnm aan den linkeronver van de 
Maas en het Itijksveer te Gruhbenvorst Aanw. 23 Deo. 
Raming ƒ1150. 

'a-Hage, te 11', uren. door het uiiuisterie van water-
stut enz., aau het gebouw vun het prov. bestuur: het 
maken vat i inlaogdijk in den Preekhil|"<ldor en van 
een st en duiker tot afwatering van dien polder. A i , m v -
22 Dec. Ruining /'18.570. 

'a-Hage, te l l ' 1 , , uren, SOOT het. ministerie vau bin
nenl. zak aan het gelmiiw van het prov. bestuur: het 
onderhouden van- en het doen vai mge herstellingen 
aan het geitouw vnn 's Rijks-hoogere hurgi'i-school te 
Gouda. ged. '81 en '82. Aanw. 20 Dec, te 1 uur. Rn
ming r 1875. , .. 

IIei<>Iji-ii . te 12 uren. door het kerkbestuur der Men*, 
gemeente, iu de herberg van A. van der Zaken: het her
stellen der Herv. kerk aldaar. Aanw. 20 Dec, te 10 uren. 

'a-llage, te I uur, door hurg. en weth.: liet maken van 
, gedeelte walmuur langs bet Kanaal te Scheveilingen. 

Aanw. 24 Dec, te 11 ureu. 
tii.1.1, i i i u r , te IV, aren, door burg. m weth.: de 

levering van de ged. '81 VOOT de geiueeiilefabllkage be
noodigde I vvslollen. als: a. plaatzand. h. I Iwueii. 
r. verfslolleii, ê, kalk. tras eu cement. 

Ilrtenter, te 0 uren, bij P. L. D. Spijker, aan deu 
Brink : bet Imuweii vai ti graan pa kluns met kantoor 
aan de Itokkingsbang aldaar voor feu Hoopen eu Ten 
Zijthoir. Aanw. 24 Dec, te 11 uren 

Apeldeern. te 7 uren. in De Moriaan: het d.jeiivun 
metsel- .-n timmerwerk van een winkelhuis. Inl. bij .1. 
B. Mandei-s en t'. Iinming. bouwkundigen. Stationsweg. 

Illnudag. Sh Ure. 
Alkmaar, te 12 ll it 'll, door het geinii'iitebisluui : l o . 

het Onderhouden vnn alle gen u-ent egel MUI wen, scholen. 
bruggen, riolen en verdere ge tewerkeii. benevens het 
uitvoeren van eenige vernieuwingen aan die gebouwen; 
2o. bet doen van eenige vernieuwingen aau de bruggen: 
3o. bet leveren en vervoeren der lienoodigde materialen 
voor do'buitenwegen, voet puilt nz.: 4o. het vernieuwen 
van eenige gedeelten walmuur; üo. bet onderhouden van 
den Ihieversehelpweg. Raining ƒ34,1143. 

Vhikrtrcn, tc 12 uren, bij ('. van Stalwijk: het bou
wen eener R. K. kerk I lon-n. benevens pastorie, lui. 
bij den archilerl A. Te|w, te Utrecht. Aanw. te 10 uren. 

'Arnhem, te 1 uur. door den burgemeester: lo . het 
oude! boud der openbare poni|.oii: 2o. van de gemeeiite-
getHiuvveii. enz., iu 4 perc.; 3o. idem van de schonlgel-ou-
weti, enz., in 4 peiv. 

Ilriirite. te 1 uur, door de gemeentebesturen van 
Asten lleiinie, Bakel. G rt en Bonkol: het maken van 
de aanlehaan met kunstwerken, het gedeeltelijk liegriiitcti 
en Itestruten en het éénjarig onderhond van wegen in die 
gemeenten. Inl. hij A. van der Korput, opzichter vau den 
pmv. waterstaat, te Helmond. Aanw. 22 en 2't Dec 

krallngrn, te 2 uren, in liet gemeentehuis: deliouw 
van 3 panden op 3 perceelen open grond in het puk 
Hun ingen aldaar. Iul. bij de architecten W. C. vandoor, 
le Rotterdam en W. ('. ('oepijn. te Kralingen. 

I t i . t i . i Mi i io . iu het Ti lerhuis: a. de levering van 
getrokken en vlakke Waalklinkers. W.ialhoerengraiiw. 
IJsel-lraat- en ondersteen, escailssijnsche st en trot
toirbanden. Luiksche kluitkalk. (Juenastkeien, eikeu-. gre
nen-, dennen- eu vuren tint rhoiit. gegoten-ijzeren 
straatsvphous eu sLi-aatherrieiaiidcn. ijzer en staal: *. de 
levering van tegels, dakpannen, kuiinetibnizen, pleister, 
touwwerk en verschillende materialen eu I Midlgdheden. 

« • e » , bij notaris Mr, l.iebert: het afbreken eener oude 
schuur en bak keet en opbouwen eener nieuwe schuur, 
keet enz., op de hofstede ('lateiisteijti te lleinkenszaiid. 

<;ranlngrn, door burg. en weth: het graven vau eeu 
kanaal ter verbinding vau bet Stadskanaal met het Prui
sische bezuiden Ter-Ajiel in de richting Ituitenhroek— 
Haren a.Kms. met dubbele schut- en k -sluis, draaibrug 
en gmiidduiker. Aauw. door den ingenieur der Stads
venen. 20 Dec, te 1 uur. Iul. bij dien ingenieur eu bij 
den opzichter J. l„ Pruim,iel. te Ter-A pel. 

Waen«dug, XW Her. 
»(>-t i o W i - i U n • i i a n i U i le IO'/, ureu. doorbuig. 

en weth.: het bouwen vau eene school nderwijzers-
woning aan den Ziiilewiidijk, onder die gemeente, met 
bijlrvi-ing vin Itouw-totlen en schooliimeublement. lid-
bij den architect A. Visser Kz.. te /wijiuln-i h l . Aanw. 23 
te ll>/, uren. 

'H-llage, te 12 uren. door hel uiiuisterie van waterst 
enz., ten dienste der Slaat-s|mnrwegeu : het maken van 
de aanlehaan. de kunstwerken, de overgangs- en verdere 
werken voor bet gedeelte Oudcr-dijk •Hoorn van den spoor
weg Zaanstreek Knkliuizeti. Inl. bij den eerstaanwezend 
ingenieur te Hoorn. Aanw. 20 en 21 Dec, te 11 uren. 
Raming ƒ187,000. 

Ilanderdag. »0 lier. 
Hreda, te II uren. door den architect -I- M. Marijnen. 

m De Beui-s vau Hreda: lo. het bouwen eener concertzaal 
met woning enz.: 2o de omheining van dsn daarbijbe-
ïioorenden tuin iu vkadelen en e iken platen. 

kampen, te 12 uren, op het raadhuis: het bouwen 
van eene hoogere burgerschool met gymnasium. Inl. bij 
den stadsarchitect W. Kuch. Aanwijzing 24 eu 30 Dec. 
telkens ts ö uren. 

l.ou.U te 12' , uren, door dijkgraaf en heemraden 
van den Zuidplispildii. in De Zalm: liet verrichten van 
vernieuwingen eu reparation aan-, benevens het onder
houd ran de machine, gebouwen, woningen, sluizen, brug
gen, duikers, scheringen eu verdere getimmerten des 
polders, ingaande met den dag der goed keuring der be
steding tot 31 Dcc. 'S3. Inlicht, hij dijkgraaf en heem
raden ei i bij den opzichter van den polder L. Kxalto, te 
Moordrecht 

Uranlngrn, te 1 2 ' u r e n . door burg eu weth.: het 
•naken en leveren van 1000 M. lengte riool en 20 stuks 
zinkputten van poillaiid-cemcntsteeii. Bilj. inzenden 2'J 
Dec aan het raadhuis. 

Arnhem, le l uur. door den burgen te.-ster: l o . het 
onderhoud der bestratingen ged. '81; 2o. idem van eenige 
gt nti'gehouwen, ged. '81: 3o. de levering van hoornen, 
heesters enz.; 4o. (Herbesteding) het verbeteren vau het 
3e en 4e blok der Stads waarden. 

Vrl|dag, « 1 llcc. 
Middelburg, te 10 ureu, door het ministerie van wa

terstaat enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: 
het afhalen vau 10 kanonnen, voorhanden in de artillerie-
magazijnen te Delft en het plaatsen daarvan als uieei'pa-
len langs het kanaal door Zuid-Beveland. Aanw. 24 en 
27 DOC Raming ƒ 11100. 

Middelburg, te 11) ureu, door het ministerie van bin
nenl. zaken, aan het gelmiiw van het pmv. best: het 
onderhouden van- en hel doen van herstellingen en ver-
nieiiwiiigon aau de gebouwen van 's Rijks kweekschool 
voor onderwijzers te Middelburg, ged. ' K l . Aanw. 24 Dec. 
te 1 uur. Raming ƒ 1750. 

Vreningen. te 12 uren, door het ministerie vun bin
nenl. zaken, aan het gebouw van het prov. bestuur: lo. 
het onderhouden van- en het doen van hei-stellingen en 
vernieuwingen aan de gebouweu der Rijks-hoogere bur
gerschool te Groningen ged. '81 en '82. Aauw. 24 Dec. 
te 10 ureu. Raming ƒ4000; — 2o. idem idem aau de 
geitouwen der Rijks-hoogere burgerschool te Sappemeer 
ged. '81 eu '82. Aanw. 23 Dec. te 10 uren. Raining 
ƒ 2300; — 3o. idem idem aan de gebouwen der Rijks-
noogsra burgerschool te Warrant, gea. '8i en '82. Aauw. 
27 Dec, te 1 uur. Raming ƒ IfifiO. 

Arnhem, te I uur. ten kantore der gemeentelijke gas
fabriek: het onderhoud der gehouwen van gemelde gas
fabriek ged. '81. Aauw. 24 D i r . , te 10 men. 

Illii-.li-: S Jan. INNI. 
Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van 

Staatsspoorwegen, aan het centraal bui vau: bet maken 
en leveren van stalen tongliewegingeii niet tosbehoOffSn 
en ijzeren excentrieken, ten behoeve van het Vernieu
wingsfonds. 

Waenadag. & ian. 
Klcverakrrhe, te | | uren, in de consistorie der Herv. 

kerk : het gisleeltoliik afbreken en wederopbouwen der 
pastorie aldaar. Iul. hij P. J. van Puilden, te Middelburg. 

Zaterdag, fS Jan. 
Zwammerdam, door deu burgemeester: de levering 

van 000 stuks wilgen iioteii, lang p. in. 7 M.. zwaar voor 
de borst op 2 M. van het stimenid 0.17 M-

WaenMlag, IS ) Jan. 
'a-llage, te 12 ure», door het ministerie van water

staat, ten behoeve der Staatsspoorwegen; het maken van 
de grondwerken, de kunstwerken, den liovenbouW, de 
overgangs- en eenige andere werken voor het gedeelte 

Sneek—Leeuwarden van don spoorweg Staveren—l.ecii-
warden. Inl. bij den hoofdingenieur te Zwolle en tien 
sectieingenieitr te Sueek. Raming ƒ Ml,200. 

Vrijdag, 8*1 Jan. 
Retterdam, te l uur. door burg. en weth.: het bou

wen, leveren, beproeven en it i-werk ing- brengen v.m een 
ijzeren drijv 1 droogdok aan den linker-Maasoever, aid. 
Inl. aan het Timmerhuis. Aanw. 18 en 20 Jan., te 11 
ureu, aan deu verdam te Kateudrecht 

Vlloop van Aanbcstftliim. 
rinaterwald, 4 Dec: het afbreken van oei ide en 

het bouwen van een nieuwe boerderij; ingekomen 10 bil
jetten, als: 
I (iroeneveld, te Westerlee. ƒ 14/.70 
I'. Ravetuberg, » Winschoten, » 12.H23 
]•;. Jansen, • idem i 12.fiti0 
II tiras • Nieiiw-Beerta, i 12,3;t,.i 
II Kunst, l Scheeuiila. • 1UM7 
P. Blaauw. i Kinsterwold, I 11,900 
W. Timmer, * idem » 11.87» 
F. Priel. I Beerta, l 11.840 
N. kiuizinga, » Oostwold. l U,790 
(i. Ileikens, i idem " l l , i f» 
gegund. 

Utrecht. 7 Doe: het maken van eene goederenlo-sls 
op deu ste-ger aau den Westenlokilijk. te Amsterdam; 
minste inschr. was U. van der Weerde», te Amsterdam, 
mor ƒ 11,884. 

tiranlngen, 7 Dcc: het Imuwen van eeue heeivnhi-
huiziug aan den Zuidersingel. uun 't verlengde vau de 
Heerestriuit. voor Prof. II A. Kooijker. onder bel r van 
den architect W. van der Heide; ingek. 8 hilj., als: 
II. v. «1. Nap, la Groningen, ƒ 21.773 
(i. Meulink. • idem • 21.330 
G. Mensitiga, I idem I 30.225 
L Bussel, i idem • 19,780 
M. Schellens, » idem I 1WN) 
.1 F. I.libeling. i idem i PJ.IHI0 
11. de .long. • idem i 19,604 
E. Bcrkcnhnsch, i idem » 19,444 

(iierltirheni, 8 Dec: het mnkeii van ecu fort hij het 
Steurg.it: ingekomen 1 hilj., als: 
II de Leeiivverk. te Hardinksveld. ƒ 205,000 
.1. v. tl. Velde, * Paj«ii.lrecht, » 20 tlIIK) 
.1. Smit VII. » Werkendam, » 189,000 
J. v. d. Vlugt Jr.. . Dordrecht, » 177,700 

N-Heaih, 0 Dec.: het makeu van 4 brugge» ten be
hoeve vau de polders Van der Kygen c. s., iu 3 perc: 
|e perc. brug luetlmdemvnorzieiiilig over de Rosmaloiische 
Wetering, in den Balk weg, met het gedeeltelijk omleg
gen vau dien weg; ingek. 0 bilj., als: 
L. deu Otter. te Deu Dungen. ƒ" 4017 
J. M. Gi.ujters, » Orthen, • 4460 
J. v. tl. Dungen. » Nijmegen, • 3840 
II. van Kggelen, I Nienwknijk. » 3800 
J. Sunt VII. » Werkendam, » 3780 
J. A. I.iiijhcn, • Vlijmen, i »74rt 
J. van lath. i Etiipel, • 338'.» 
G. v. d. Ven, • Berlikum, i 3300 
J. Westerink, » Epe, • 2D87 
nog niet gegund. 

2e pen:., brug over de Plooische Wetering, in den 
Balkweg: ingek. 10 bilj., als: 
.1. A. I.uijben, te Vlijmen, ƒ 218fl 
H. van Kggelen, » Nieuwkuijk, l 2005 
L. den (Hier, l Den Dungen. I 1990 
.1. van Uth, » Kmpel, • 1809 
.1. M. lirmjters. » Orthen, » 18M 
I. Smit VII, « Werkendam. • 1842 
J. v. d. Dungen. » Nijmegen, » 1810 
H. Scm'ppers, • aJêm, » 1750 
.1. W.sterink, I Kpe. I 1507 
« . v. tl. Ven, . Berlikum, « 1300 
gegund. 

3e perc. a. brug over de pol der wetering in de fimene-
steeg eu 6. brug over de Meerke iu den weg naar "t Slot 
(polder vai, KmiH-l-i-u-M.i'rwijk); iug.-k. U bilj., als; 
l l . van Kggelen! te Nn-mvkuijk. ƒ 4 1 2 0 
J. A. I.uijben. . Vlijmen, » 4089 
J. M. Gruijlers, i Orthen, l 3500 
J. van Lith, » Empel, • 3338 
J. v. d. Dungen, i Nijmegen, • 3220 
11 Schii.i-4'i-s, » Empel, • 3100 
.1. Smit VII. » Werkendam, • 3070 
J. Westerink, l Epe, • WW 
0. v. tl. Ven, l Ik'rlikum. • 2500 
gegund. 

Havenaleln, 9 Dec: liet maken eener st ipuiuen 
glooiing met stuakrijen aau de buitenzijde van den Over-
langscbeii Scbaardijk. lang 830 M.; iugek. 7 bili.: uiinste 
inschrijver was (i. .1. Groot, te St.-A»iia bij Nijmegen, 
voor /' 2200: gegund. 

VHage, 10 Dec: het onderhouden van- en het doen 
van eenige hei-s|.|ling,n aau de Rijks-|Histkaiiloren te 
Alkmaar. '.-Hage et. Eindhoven, god. '81— '83: 

voor Alkmaar ingek. 4 hilj.. als: 
J. J. Tosseluur. te Alkmaar. ƒ O*» 
,1. J. Bmgb, » idem • 940 
II. Lijnbuch, i Idem • »48 
J. de Raat Az., I idem » 875 

voor 's-llage ingek. fi bilj.. als: 
J. L. Woiiles Jr.. te Vllage, ƒ 2«15 
F. Groenewego», • nl-'in l 2M)0 
Th. J. Miranda, » idem i W O 
A. Kloots, * idem • w j 
.1. Boni monitor, i idem i WW 
K. M. Rood. » idem • 2030 

voor Ki ud hoven ingek. 4 bilj.. als: 
C. van Bakel, te Eindhoven, ƒ UW 
J. van Nutien, > idem ' UW 
I'. II. Haiku, » idem » 11^» 
W. van Vlokh.tven. » Stratum, • 1020 

l i . l l i , 10 Dec: VOOr de artillerie-stapel- eti construc-
tiemagazijneii: de omwerking van 78,687 KG. koper
en- ssiiigiimiuiel tol 75,000 KG. messingpliut, dik 0.0023 
M.; ingekomen 8 bilj.. als: 
J. II. W. v. d. Polder, tc Delft, J 85.60 
R. S. Stokvis eu Zone», • Rotturdara, i 29.39' 
S. A. Vies en Zonen, I idem • 28.(0* 
Gebr. Abrahams. • 's-Hage. i 25.481 
W. Hoven en ZoOB, l Rotterdam, » 25. 
Ü. J. Leeuwenberg, • Delft, i 24.02 
V. i l . Berg en Co., « Amstenlam, l 23.J3 
K. Jutisieii, » idem • 15.70 
par loo KG. 

VBesrh , 10 Dec: het uitvoeren der noodige werken 
bit voorziening van een gedeelte Zuider-Maosdijk onder 
Mucharen. even beneden dijkjiaal no. 197,; ingekomen 4 
bilj., uls: , „ 
J. A. van Lith, te Schijndel, f WW 
A. Geltlens, Oss, » 257U 
J, vsn Lith. » Empel, l 2408 
J. van Hoflen. « Dreuinel, " 2133 

Xwelle, 10 Dcc: lo het «jarig onderhoud van de 
groote Rijkswegen in Overijsel. iu 8 pere.: K. II. van Dijk, 
tt* Goor, pere. 1, ƒ8970, perc 2. ƒ 14.878, perc. 6, ƒ 13.490. 
peiv. 7, /'3330, perc 8, ƒ44fi0 per jaar; massa a. peiv. 
I. 7 en 8. ƒ16,230; — ' E . 11. van Dijken W. Arntz, te Mil-
ligen, /18.771 |wr jaar; — massa b. perc 3, 4 en fi. W. 
Arntz. ƒ20.291; — massa c. perc 2 en 8. E. 11. van Dijk, 
ƒ27.635; W. Arntz, ƒ 31.472 per jaar; — gehele massa, 
J. J. Bekker, te Lont, ƒ75.801): W. Arntz, ƒ73,983 per jaar. 

2o. het 4jiirig onderhoud der Wantieperveeiischc en 
G iel hoon iSL-he wegen in Overijse]; ingek. 5 bilj., als: 
L. KrOOk, te Zwolle, ƒ 10,300 
K. Ka au en R. Fletlderus, - Kninre. » 10,282 
W. LublK-ritik, • De Wijk, • 0,998 
J Otlen, . Mepifk « 9.50O 
F. Abetson, » Steenwy, i 9,553 
per jaar. 

Uranlngen, 10 Dec: het doeu van bestratingen en 
andere herstellingen aan .Ie» Rijks-grooten weg le k l 
im. 1, lo zijtak, van Gmiiiiige» tot de grensscheiding met 
de pmv. mesland by de Gerkeshrug; ingekomen 7 hil-
it'tten. als: 
R. J. Dijkstra, te Kollum, f M H 
II. Vog.-lzaug. I Oldehove, I 9*9} 
J. II. Pot. » Stedum, I 2460 
J. Wallinga, • Relpma», » 2345 

G. Iluizinga, te Ztiidhoni, ƒ 2324 
J. Veldkamp, * Bedum, » 2194 
II. Wind, » Zoutkamp. i 1904 

Middelburg, 10 Dec: lo. het venliepen vun debuiten-
haven te Hansweert: iugek. 5 hilj.. als: 
L. Kalis. te Sliethwht, ƒ 7240 
L. v.m Wijngaarden, » idem i 6790 
I). Volker. i Dordrecht, > W00 
G. .1. Mol. • Kuilenburg. » W10 
J. v. d. Velde. - Pipend recht, " 5W5 

2o. «. het liiiggere» voor en in de buitenhaven van het 
kanaal door Walcheren, te Veerc; b. het op-de-diepte-
hoiideti va» de buitenhaven vau het kanaal door Wal
cheren te Veere, en van de geul in den oever voor 

'avenj voor «. ingek. 7 hilj-. als: 
A. l i . Ruijskes, 
A. I.. vau Wijngaardi-i 
L. A. van Haaften. 
('. Bos as. 
A. Volk.-r, 
T. Volker. 
.1. v. i | . Plas, 
pei M 

A. Volker Lz., 
c. Boa Az.. 
.1. v. d. Velde. 
T. Volker, 

I Hedel. 
I Sliedrecht, 
> idem 
i Dordrecht, 
i Sliedrecht 
i Dordrecht, 
> Ransivecrt , 

ƒ 0.5669 
« 0.54 
i 0.53 
i 0.48 
i 0.45 
I 0.42 
I 0.348 

k. 4 bilj.. als 
te Sliedrecht, ƒ 140.000 

DonJrecht, l 123.800 
Papendrecht, " 122.*HO 
Dordrecht » 119,000 

10 Dec.: het afbreken van een bestaand ge
bouw en bel bouwen van een raadhuis met remise; in
gekomen 16 bilj., als: 
.1. Scholier, tc Ruamidonk, f 13,000 
lielir. Van der Struik. » Oisterwijk, * 12,230 
J. v. d. Lee. i Waalwijk • 12,116 
A. Micbh-I. , tMu-oiUZaiid, • 11,882 
W. A. de Jong. » Capelle, • 11,600 
II. ran dool, • Almkerk, i 11,330 
W. Jansen, • Kaatsheuvel, i 11.WO 
.1. Vrins. » Dussen, » 10,427 
P. M Versteijne. I Oisterwijk. I 10.402 
.1. Hobo. , Nederheuiert, • 10,050 
W. van Wijk. > Aalburg, • 9,875 
.1. van Laarhoven. » Raamsilonk, « 0,725 
W. Niciivvi-nbuizen, » Sprang, « 9,430 
C. A. van Daal, i Dussen, i 8,807 
C Mulders, • Ruims, lonk, • 8,800 
gegund aan C. A. vau Daal voor ƒ8807. 

Arnhem, 10 Doe: het bouwen eener kweekschool, l>e-
hool, gymnastieklokaal en conciërgewoning. 

Ie Sijllli 
Kivkei-s, 
lansen i 
De Baan. 
Beiiiniiik. 
,1. vau Gnteueiidii 

Meiters, 
G. Liofting. 
.1. van keikhof. 
I.. van Spanje, 
.1. van Oijen Pz., 
I'. Verbuigt. 
Wetten, 
Th, Opzooiucr. 
P. van koolwijk, 

Amttrrdiim, 
vveder-inliang. 

iiigekoineii 15 liilj., als: 
te Utrecht, 

idem 
• Sc In'veilingen, 
i Nijmegen, 
> Nuiiliem, 
> Nijmegen, 
. 's-llage, 
» Arnhem, 

» Vllage, 
» Nijmegen, 

lil.-Hl 
» idem 
• idem 
I Dri'imiel, 

11 Dec.: het uitnemen, in-orde-breiij, . 
werkvaardig opleveren en onderhouden 

f 162.000 
• 161.400 
• 147,980 
» 147.050 
l 145,775 
» 145,000 
» 145,000 
• 144,800 
• 14 tol Hl 
I 143,000 
I 142.900 

l 141.500 
I H . 2 2 0 

• 140.000 
i 189,700 

in de Oranjesluizen hij Schei-
als: 
te Amsterdam, ƒ 29.000 

idem 
Schcllinkwoudc. 

i Ain-tenl.uii, 
Buiksloot 

i Helder. 
Amsterdam, 

idem 

I 2H.6KI 
. 27.700 
• 21.4(10 
• 23,470 
• 'JO.2O0 

• 19.847 
• 10.700 

en het doen 
aan de ge-

'82; minste 

de i ze ren denre 
linkvvonde; inaek. 8 bilj., 
J. P. CorneUsse, 
.1. Gahiian en 

('. V, Beeiurtede Obelt. 
R. v. tl. Ik*s, 
A. Helsen. 
II. Klilikla, 
.1. ('. Moorman, 
M. Deutekoiu, 
B. Janos, 

Utrecht, 11 Dec: het onderhouden 
vuu eenige vernieuwingen eu lierstelli 
IHUIUCII van het pmv. bestuur ged. ¥ 
inschr. was t i . II van Ikiaren. te Utrecht, voor ƒ 1635. 

's-llage. 13 Dcc: lo. het bouwen van eeue Rijks
kweekschool voor vroedvrouwen met kraaminrichting, te 
Hotii-rdaui; miuste inschr. waren J. J. Vink en J- van 
Prnoijen, te Rotterdam, voor ƒ81,880. 

2o. het 5jarig ouderboiltl der havenwerken te Middel-
burins; iniitsU' inschr. was C. Roskam Jz., te Sliedrecht, 
voor ƒ10.745 per jaar. 

Auiiterdam. 13 Dec: het houwen va» eene villa met 
serre, veranda's, volière fontein, ijzeren en boute» hek
ken, walbe-c boei ing enz, in de Kosterstraat onder Nieu-
wer-Aiiistel, ten dienste va» 11. (1 Koster II.Gz. en ouder 
beheer vau deu architect 1.1. Bijvoets Gz.; ingekomen 15 
biljetten, waarvan minste inschr. was W. Pnialder, tu 
Alkmaar, voor ƒ26.326. 

Ileventer, 13 Dcc: het Imuwen van liet De-Weerds-
gesticht. aldaar, onder beheer va» den architect II. van 
Ratte Mz.: iugek. 18 bilj., uls: 
G. J. ('uriuiggolt eu Zoon 
G. II .Mede. 
II. bortehng, 
II. J. Zweers, 
A. J. Monsuik. 
J. Pot Jz., 
K. v. d. Woerd, 
K. ran Loosen. 
G. II. Pieperiet 
G. Beltman, 
J. Zandvoort 
0, pëterl en Zoon, 
J. WRteveen, 
II. B. Lepiiing, 
B. v. tl. Worp, 
W. .1. Kolkert 
A. Pèbervfee, 
R. v. d. Spoel en Co., 
gegund. 

lilenenlielm , 13 Dec: ouder beheer van den architect 
J. C. Meijer, te Goor: lo. het Imuwen van een onderwij
zerswouing; ingekomen 10 bilj., als: 
G. kaptN'it, te Russen, ƒ 5795 
II. II. Koers, • Wierde», • 5780 
J. II. Kooiiuuus, » Markeloo, » 564-t 
A. Beijers, • Lochein. • 5541 
J. Leferiuk, • Goor, • 5181 
J. Uithof. » Lochem, i 4001 
tl . Wisshtk, • Goor. » 4744 
B. Bonhof, • Lochem. • 4610 
T. Rietman, >• Dsvpenheim, i 4308 
It. II. Bbmkvoort, • Eik>rgeii, > 4196 
gegund. 

Uo. het houwen vau 
(ï. uunert, 
II. H. Koer». 
A. Beijei-s. 
.1. I ferink, 
T. Rietman, 
W. II. Sloet, 
(i. Wissink. 
.1. Oltlmf. 
ü. l i . Blankvoort, 
gegil tui. 

Lelden, 13 Dot:.: lo. het driejarig onderhoud tier ge
itouwen en bet ameublement der openbare scholen, i» 4 
pere.; aangenomen door J. II. Curlier, te Leiden, tezamen 
voor _/ij390 |ier jaar; hoogste inschrijving wa» ƒ4110, 

2o. bet maken van 8 brug war liters won ingen, waarvan 
de gunning is aangehouden. 

Zin ren, 14 Dec.: bet afbreken van bet oude- en het 
bomen van een nieuw gymnasium op het 's-Gr.ivenhof; 
ingekomen 6 biljetten, uls: 

a. 6 
W. Kerkmeijer. te Zutfen, ƒ32,480 ƒ 32,080 
II. Havtink.' « idem 82.347 31.047 
J. ITssstalllir. » M--p." I. 31.ML 31.087 
G.J. CartuiggelteiiZooii, • Brummen, 20.086 20,586 
A. 1. Uiterwijk, * Zutfen, 28,063 28,463 
A. Kkinderman. • Brummen, 27.777 26,353 

<i. met levering van natuurlijke zandsteen, b. van kunst-
zandsteen. 

'a-Hage, 14 Dec: lo het bouweu vaneen ijzeren kust. 

te Brommen, ƒ 34,886 
l Deventer. • 8S£00 
> idem 33,764 
i> idem i tt,700 
II idem 33,fioo 
» idem » 33.600 
» idem l 33.430 
o idem •• 32.550 
• idem i 32.106 
» idem * 31.481 
• idem l 31.314 

idem 31,300 
•' idetu . 31.309 
» idem 1 31.1'.14 
.1 itieiii i 30.079 
n idem -i 80.818 
» idem l 29,907 
* idem » 29.376 

i raadhuis; ingek. 9 hilj., als 
te K i * Russen. 

Wien len, 
Lochem, 
Goor, 
Diopenht'iiii, 
Lochem, 
Goor, 
Lochem. 
Eiberge». 

/ 6103 
> 6180 
. 5840 
. 5624 
. 5558 
. 5400 
. 5071 
. 51100 

lichttoren op Tandjong-Borikat; minste inschrijvers ware 
Perm an Baudain, es Dordrecht, voor f 49.250. 

2o. het ijzer- en houtwerk, benoodigd vnor het etablis
sement ; minste inschr. was de Koninkl. Nederlands* he 
Grofsmederij, te Leiden, voor / 9000. 

'a-Hage. 15 Dec: |o. ten behoeve der Staatsspoorwegen, 
het leveren, kepen en carbolliscorc» van eikenhout voor 
100 wissels met 500 dwai-sliggei-s, iu 2 perceelen; jierc. 1 
ingi>k. 13 bilj. als: 
II. K. va» Gelder en Co., le Amsterdam. ƒ29.265 
F. Cleifx. • Bokstel, » 28,890 
M. Bloscr, Wurzbnrg, • 28,380 
J. J. v. d. Eerde» Pz.. a Bokstel, » 28,200 
B. II Clercx, . idem i 27.720 
Dezelfde. 27.690 
Morpurgo en Parente, ., Triest, l 27,656 
Van «Ier Made eu Gips, • Dordrecht, » 28,821 
.1. II. van HoogerWOU, » Bokstel, i 26.800 
.1. A. v. <l. Korden Wz.. >. idem • 26.602 
B. Groothui*. << Denekamp, » 26,317 
.1. N. de Haas und Sonne, i Wesel, • 25,449 
II. Jansen, i Didam. » 25,095 

peiv. 8 ingek. 2 bilj., als: 
J. .1. v. .1. Korden Pz., te Bokstel, ƒ 2800 
Van der Made en Gips. » Dordrecht. •> 2765 
.1. 0. Woodenburg, •> Dubbeldam. • BHIO 

2o. het inak.'ii en stellen van den metalen Imvenbouw 
voor de brug over de Maas nabij Heiimeti: ingekomen 11 
bilj. als: 
Société intern, de i structinnetd'critreprisede 

Truvaiix Publics, Br.iine-le-Comte, ƒ 330.000 
A. V. Habit. Leuven. i W U t f 
F. Kloos en Zo Alblasserdam. - 28:1.000 
Macbi ban Ac tien-Gesel Ischaft -Union". Essen. . 255.150 
Gute llolliiung-aiitte Actiën Verein fur Bergbau 

und Miitleilbetrieb. Obei haiwii II, l 245.600 
J. M. v. d. Made, Amsterdam. i 235,500 
Actieii-Gesellsrhuft fur Fisonindustrie und Brüc-

kenhan. vormals .1. ('. Hurkort Duisburg, » WS.7W 
Société' John lo . k.r ill. Seraing. I 231,083 
Union. Actiën Gescllsehaft fur Bergbau. Kisen-

iiud Slahliniliislrie. Dortmund, • 215,885 
Gebr. Beiickiser. Pforzheim, l 100.500 
Nicuise et Deltaive, La Louvière, i 182,500 

3o. het leveren van teeken- en schrijfbehoeften, teu 
dienste van de bureaus, ged. '81 ; ingekomen 5 hilj.. als: 
Wed. S. Bern-diet us. Rotterdam, 19 pet 
O. II. Ibilii uiaiiii. Amsterdam, lO'/g l 
.1. Smulders en Co.. Vllage. 19',', » 
Th. J. Dobhe. Utrecht, 24'/ 1 0 i 
De Ituijler en Meijer, Amstenlam. 25 » 

beneden tariefspnjs. 
'•-Hage, 15 Dec.: het ged. '81 onderhouden van- eu 

het doen va» .vuige herstellingen aan de Landsgebouwen 
te Vl lage ; ingek. 12 bilj., als: 
W. T. P. v. d. Grijp. te VHage. ƒ 42.800 
Th. J. Muaiido. » idem * 38,000 
F. P. de Haas. » idem l 38.486 
A. C. Paardekooper, » idem I 36.100 
.1. 1, Werdes Jr.. . idem I 35.0M 
M. I'll. Wijnekers, .. idem • 35.658 
J C. Toni en II. van Berge» 

Henegouwen, e idem » 35,249 
.1. Rneriueester. » idem I 35,200 
A. Kloots, • idem » 34,825 
C. Meyers, • idem i 83.077 
W. P, Teeuwisse, •> idem >> 33.600 
i ; M. Rond. • idem i 38,100 

KnHi-liedé, 15 Dec: het bijbouwen der fabriek van C. 
Rocssingh en Zoon; ingek. 8 biljetten, als: 

II. Kggink, f 7897 
II. Karvik, i 7666 
M. Geerling, • 7657 
G. Beltman, I 6000 
11. Tunis, f 6840 
Wed. B. Lammeriuk, i 6560 
G. W. Wegerif, I 6526 
P. en A. Pijlstra, i 5794 

zonder bijleveriug van stivnen. glas- en schilderwerk. 
Arnliem. 16 Dec: de levering van 2 hrugschepen voor 

de schipbruggen te Arnhem en te Wester voort; inge
komen 5 hilj.. als: 
D. Goedkoop J., te Amsterdam, ƒ M07 
Hunger is eu Va» Gelder. » idem » 6174 
.1. LeVsch, » Riittenscheidt, i 5378 
Jb. Me.j.-r. . Zalt-Boiumel, * 5168 
Wed. l ' \ BoeJe en Zonen. • Slikkerveer, l 4950 
gegund. 

Anmterdam, 16 Dec: de levering van houtwaren, te» 
behoeve vau de directie der marine te Willemsnoord; 
minste inschr. waren: Amerikaansche masten. II. .1. Plant 
en Co., te Schiedam, voor ƒ8800; Riga masten, J. Bouditi 
en Zoon. te Amsterdam, voor ƒ 2018 ; vuchten en vuren 
masten en spieren. C. e» A. Kool, te Amsterdam, voor 
ƒ 600. 

Tilburg, 16 Dec: het makeu van een nieuw R. K. 
gasthuis, onder beheer van den architect C. 11. Govarts; 
ingek. 10 hilj., als: 

N. van Gils ft Zoon. f 11.805 
J. C. van Meerendonk, • 11,890 
.1. de Beer, » 11,720 
C. Verrijt, • 11,479 
L. Franken, » 11,343 
W. Simmers, - 11.080 
C. van Kyk. I 10,088 
W. van Kyk, • 10,600 
Th. Gusteuboven, •• 10.600 
C. Upelaars, * 10,580 
Mondt is-Vinken, 10.500 
Janssen ft Waijers, i 10,460 
W. van Qorp, i 10,427 
A. V. d. Aa, • 10.395 
P. van Hees, » 10,340 
M. Reij.ien . i 10.330 
J. C. van Pelt, i 10,300 
B. Donders, i 10,284 
F. Blotujoiis, i 10,259 
gegund. 

Arnhem, 17 Doe: bet tweejarig onderhoud van bet 
gelmiiw voor het prov. bestuur; minste inschr. was C. 
vuu der Loo, te Arnhem, voor ƒ 1283 per jaar. 

\mol i£ der llerichlf-n en Medeileelin^en. 
B I N N E N L A N D . 

Waalwijk. Hij den Gemeenteraad is ingekomen 
een ver soek van tie heeren J . van den Elzen en J . 
F. Janssen te Ti lburg , als directeur en commissaris 
der Nooitlbrahantsche Stoom-tramwegmaat-schuppij, 
ondersteuning vragende bij Gedeputeerde Staten van 
hunne aanvraag tot bet aanleggen van een stoom
tramweg, van de Waalwijksche haven naar den 
Baardwijkscheu dijk, met het plan om hem hij ver
anderden waterstiud verder door te trekken, ver
bindende de aanvragers zich den weg binnen een 
jaar le leggen. Pe voorzitter stelde voor, aan Ge
deputeerde Staten te kennen te geven, dat de Raad 
met het oog op do smalle van den provincialen weg 
iu de gemeente, die van 4 75—5.55 M . bedraagt, 
en in verband met het reglement op de ojwnbaro 
wegen ln Noonl-Brabant, en ariikel 1 vun het be
sluit tier Staten MUI Noord-Brabant dd. 6 November 
1871), vermeent zich van alle ondersteuning te moe
ten onthouden. Dit voorstel werd achter met 6 
tegen 5 stemmen verworpen. De vnordtter verklaarde 
daarop zich zijne vrijheid van handelen tegenover 
tlit Buadslicsliiit voor te behouden. 

Zierikzee. De Gemeenteraad heeft Indiandeld 
het verzoek vnn de heeren De MllllllBOOSlOf & Co. 
betredende tien aanleg en tie eiploitntie van een 
stoomt ram weg vnn Brouwershaven over fioilkien 
naar den N oord bra bui itsc hen wa l , en besloten dut 
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daartegen, wat dese gemeente betreft, geen beswaar 
bestast. De gemeente zul alsmi nan Gedeputeerde 
StalL'ii machtiging vragen om deze zaak met eenige 
gomeenteliesturen van Schouwen en Duiveland ge-
meeoscbsppslijk te regelen. 

ADVERTENTIEN 
bestemd voor De Opmerker gelieve men, ter voor
koming van oponthoud, te adresseeren aau de 

H odaotlo 
van genoemd Weekblad. 

T o l V l ' l l t l l l l j r - l t V O U « l n e y e n u i e n 
worden advertentien voor het eerstvolgend nom
mer aangenomen. 

Advertentien. 
aankondigingen van loterijen, 

geneesmiddelen en dergelijken 
worden zonder uitzondering ge
weigerd. 

\M\W\.\ \\ HET 1\M\\\ 
worden attent gemaakt op eeue Intrekking aan de 
Ambachtschool te 's-Gravenhage van tweeden 
leeraar in Rechtl. en Handteekenen, met 
acte IC. 0, voor eerstgenoemd vak. 

Practische kennis van een ambacht strekt tot aan
beveling. Belanghebbenden worden verzocht zich, 
onder toezending van stukken, zoodra mogelijk 
te wenden tol deu Directeur dei' Inlichting voornoemd, 
De jaarwedde is f 800. 

Gasfabriek-Opzigter. 
Aan de gasfabriek der gemeente Groningen wordt 

gevraagd een OPZIGTER. Aan deze betrekking 
is verbonden eene bezoldiging van ƒ 1 2 0 0 's jaars, 
vrije woning in de daarvoor bestemde behuizing op 
het terrein der gasfabriek, benevens het vrije gebruik 
van cokes tot verwarming en vun gas tot verlichting 
der woning. 

De instructie voor bedoelden ambtenaar is op de 
Secretarie dezer gemeente voor belanghebbenden ver
krijgbaar. 

Sollicitanten naar deze betrekking worden uitge
noodigd hunne daartoe strekkende adressen vrachtvrij 
intczenden aan Burgemeesters en Wethouders der 
gemeente vóór den 15den Januarij 1881. 

Groningen, 11 December 1880. 
Burg, rn Weth.: J . M, A . V A N PANMUIJS . 
De Secretaris: J A C Q U E S O P P E N H E I M . 

INSCHRIJVING, 
D I N G S D A G 28 D E C E M B E R 1 8 8 0 

iri het Timmcrhu tc Rotterdam , af 
de levering van. 

Tegels , Dakpannen. Kannenbuizen , 
Pleister, Touwwerk, Hennep, Snuit 
van Vlas, Teer, Bruinwerk, Mos 
Strookdwyien, Blokmakerswerk, Bor 
stelmakerswerk, Sponzen, Groen 
Laken, Togtvriesch, Grijs Linnen. 
Behangsel Linnen, Afneemdoeken . 
Wollen- en Linnen Dwijlen, Grond-
papier, Singel, Meubelkoord, Band, 
Gasbranders, Glazen Ballons. Lam
penglazen, Zeemvellen, Leder, Fa
tent-olie , Groene Zeep, Kaarsen, 
Amerikaansche Keuzei, Vet (Roet), 
Poetskatoen, Lampenkatoen, Turf, 
Houtskolen, Bezems, Boenders, Man
den , Zink, Lood, Looden- en ver
tind looden Buizen, Spijkers. Ijzer
waren, Kolenbakken, Brugornamen-
ten, Verwwaren en Vensterglas. 

De voorwaarden liggen, op ile genoae l i l l e n en 
uren, in liet Tiniinerliuis ter lezhu; en /.ijn voor lien 
prijs van 25 cents vorkrijjrbaar bij Wed. P. V A N 
W A E S B E R G E en Z O O N , Boekdrukkers in den 
Houttuin, No. 7 i l , alwaar tevens do in te vullen 
gesegelde iMchryvingibilletten, voor den prijs van 
21 cent-s per stuks, te Itckoinen zijn. 

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 gamssats ARNHEM zal 

ten Raadhuize, op de navolgende datums, 's namid
dags I uur, in bet openbaar aanbesteden: 

op U l i i M l a g S M l l r i ' i ' i i i l i r r I •.•><> 
lo. het onderhoud der openbare Pompen. 
2o. het onderhoud van de gemeente-ge

bouwen enz, in 4 perceelen. 
3o. het onderhoud van de Schoolgebou

wen enz , in 4 perceelen. 
Op I t o n d r r d a a ; 3 U U e r r w b e r I M N O . 
4o. het onderhoud der bestratingen ge

durende het jaar 1881. 
5o het onderhoud van eenige gemeente

werken als voren. 
6o. de levering van Boomen, Hees

ters enz. 

u H e r b e s t e d e n : 
7o. het Verbeteren van het 3e en 4e 

Blok der Stadswaarden. 
Aanwijzing van: Sub I en 0 , Vrijdag 24 De

cember, bureau Publieke Wei ken; S u b ü , Woensdag 
22 December, gebouw achter liet (iemeentebnis; 
Sub :t, Donderdag 2.'! December, Hoogere Burger
school, allen des voormiddags 10 uur: Sub i, idem 
1 1 ' , uur, bureau Publieke Werken; Sub" , , idem 10 
uur, als voren; Sub 7 , idem I I 1 / ] uur, als voren. 

Inlichtingen te bekomen op hei bureau voornoemd; 
Bestekkeu tegen betaling ter Secretarie verkrijgbaar. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op den 31««« December 1880 des nnmi.ldags ten 

2 ure, zal aau het Centraalbureau bij de Moreelse-
laau tc Utrecht worden aanliestced: 

Het leveren van geschilde masten af-
rasteringpalen, benevens eiken- en 
groenen stationsafrasteringpalen en 
masten staken, in zeven perceelen. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving vol
gens art. 7 van het bestek. 

Het bestek ligt van den 1 0 ^ » December 1880 ter 
lezing aan het Centraalbureau bij de Moreelse Laan 
te Utrecht en aan de bureau's van de Sectie-hige-
nieui-s te Groningen , Meppel, Zutphen , 's Herto
genbosch , llotterdam. Middelburg en Venlo en is 
franco aanvrage op gemelde plaatsen te bekotnso. 

Inlichtingen worden gegeven door dc Sectie-Inge
nieurs voornoemd. 

Utrecht, 15 December 1880. 

B U R G E M E E S T E R E S W E T H O U D E R S tier ge
meente DIEMEN, zijn voornemens op Vrijdag den 
24"* n December e. k . , des namiddags te 1 ' / a uur, 
iu het koffijhuis van den Meer K . P E R E B O O M te 
Diemen in het openbaar aan te besteden: 

De verdere voltooijing van het Raad
huis en Doctorswoning te Diemerbrug. 

Bestek en teekening liggen te rekenen van den 
16d"> December e. k. in voornoemd koffijhuis ter 
inzage, na welk tijdstip het bestek le verkrijgen is 
tegen f 1.— per exemplaar ter gemeente-secretarie 
van Watergraafsmeer. 

Aanwijzing in loco zal wonlen gegeven op den 
2 1 , l e " December te voren, des voormiddag! van 10 
tot 12 uren-

Nadere inlichtingen worden verstrekt door den 
Architect, met de uitvoering van het werk belast. 

Diemen, 15 December 1880. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

A . L . V A N T I E N E N , 
Burgemeester. 

J . H . DK K I E V I E T , 
la. Secretaris. 

Op Vrijdag 24 December 1880, 's namiddags 
2 ure, zal ten Raadhuize der Gemeente Z U T P H E N 
worden aanbesteed: 

Het maken eener Nieuwe Schietbaan, 
op de buiten Marschweide bij het 
fort nde Pol." 

Het bestek ligt ter lezing op het bureau van den 
Gemeente-Architckt F . H. V A N E T T E G E R . Aan
wijzing op het terrein zal geschieden op Woensdag 
22 December e. k . , des morgens te 10 ure. 

INSCHRIJVING 
OP DINSDAG 28 D E C E M B E R 1880 , 

ln het Timmerhuis te R o t t e r d a m , 
naar de Leveriug van: 

Getrokken en Vlakke Waalklinkers, 
Waalboerengraauw, IJssel Straat- en 
Ondersteen, Escaussijnsche steenen 
Trottoirbanden, Luiksche Kluitkalk, 
Quenastkeijen, Eiken-. Groenen-, 
Dennen en Vuren Timmerhout, Ge-
gotenlJzerenStraatsyphons en Straat 
berrieranden, IJzer en Staal. 

De voorwaanleu liggen, op de gewone dageri eu 
u i e n , in het Timmerhuis ter lezing, en zijn VOOT 
den prijs van 25 cents verkrijgbaar bij Wed. P. 
V A N W A E S B E R G E & Z O O N , Boekdrukkers in den 
Houttuin Nu. 7 3 , alwaar tevens de in te vullen 
gezegelde inschnjvingsbilletten, voor den prijs nu 
25 cents per stuk, te bekomen zijn. 

Aanbesteding. 
B U R G E M E E S T E R K N W E T H O U D E R S der ge

meente (i l(0,VJA(, '£.Vzijn voornemens, door hunnen 
gecommitteerde, bij enkele inschrijving, aan to ba-
steden : 

Het maken en leveren van 1000 meter 
lengte Riool en 20 stuks Zinkputten 
van Portlandcementsteen, onder bij
levering van alle daartoe noodige 
bouwstoffen, arbeidsloonen, trans
porten , enz., enz. 

De voorwaarden van aanbesteding zullen van heden 
ter Secretarie der gemeente ter lezing liggen en 
aldaar a ƒ 0 , 2 5 per exemplaar verkrijgbaar zijn, 
terwijl nadere inlichtingen te bekomen zijn aan liet 
Bureau der gemeente werken. 

De op zegel gestelde inschrijvingsbiljetten, ingerigt 
Overeenkomstig de algemeene voorwaarden , moeten 
vóór ol' uiterlijk op Woensdag den Susten December 
aan het raadhuis worden bezorgd, terwijl de Opening 
daarvan aldaar, op Donderdag den yilsten Decem
ber, des namiddags te 1 2 ' / , uur, zal plaats hebben. 

Groningen, 13 December 1880. 
Rurg. en Well,.: J . y£. \ V A N PANHUIJS . 
Dc Secretarie: J A C g U E S O P P E N H E I M . 

I n s c l i r i j v i n g 
op D I N S D A G 21 D E C E M B E R 1880 , 

in het Tiniinerliuis te llotterdam, naar de 
LEVERING van tot uitbreiding der 

Drinkwaterleiding benoodigde GE
G O T E N IJZEREN BUIZEN, tot een 
gezamenlijk gewicht van 156760 ki
logram. 

De voorwaarden liggen, op de gewone dagen en 
ureu, ter lezing op bel bureau voor de Plaatselijke 
Werken enz., in het Timmerhuis en zi jn, voor deu 
prijs van III Cent, verkrijgbaar bij Wed I ' V A N 
W A E S B E R G E E S Z O O N , Boekdrukkers uan deu 
Houttuin No. 73. 

B U R G E M E E S T E R K N W E T H O U D E R S der gemeente 
UTRECHT zijn voornemens, op Vrijdag den 21 De
cember 18NO, des namiddags ten één ure in het 
openbaar ten Smdhuizc iuin te besteden: 

lo. Het doen van eenige vernieuwingen 
aan- en het éénjarig o-derhoud van 
de Sluis enz. te Vreeswijk. 

2o. Idem, idem van den Straatweg 
en het jaagpad met bijbehoorende 
werken van Utrecht naar Vreeswijk. 

4o Idem, idem van de Sluis te Nieu
wersluis en het jaagpad van daar tot 
Hinderdam. 

4o. Idem, idem van het jaagpad met 
bijbehoorende werken van Utrecht 
naar Woerden. 

So. Het leveren van de onderstaande 
materialen: 

Eerste perceel, Utrechtschc Straatklinkers, 
Tweede » IJssel » 
Derde . Waal » 
Vierde • Harde vl. L'lr. klinkers drielingen. 

Vijfde • Utrechtschc Melselsteei 
Zesde B K a l k , tras en Portlnnd-cemcnt. 
Zevende u Lekzand, 
Achtste » Heidezand, 
Negende » Trettoirbanden cn Pomptteenen. 
Tiende • Hardst. Roueteriamen met roosters. 
Elide u Houtwaren (velschillende). 
Twaalde » Eiken- en Iepen bont 
Dertiende » Verwwaren. 
Veertiende » Olie en Petroleum. 
Vijl'tiende » Borstelwerk. 
Zestiende » Glas en glazen dukjiannen. 
Zeventiende B Ijzer, ijzerkramerijen en gereed

schappen. 
Achttiende B Steenkolen. 
Negentiende » Dnkjiainicn en tegels. 
Twintigste i. Rioolbuizen. 
Een en twintigste perceel, Touwwerk. 
Twee en twintigste » Boomen, heesters, bloem

struiken en bloemen. 
De bestekken en voorwaarden liggen ter inzage 

aan het bureau der Gemeentewerken Achter Klaren-
burg en zijn ten Stndliuize (Afdeeling l'inantien) en 
bij de Boekhandelaren V A N T E R V E E N E N Z U U N 
verkrijgbaar gesteld tegen betaling van / 0.25 per 
Exemplaar. 

Utrecht, den 8 December 1880. 
De Secretaris der gemeente Utrecht, 

D E W A T T E V I L L E . 

HOUTVERKOOPING. 
De Notaris W . C. B d U T L I N G K te Mjmegen, zal 

op Donderdag 23 December 1880, 's voormiddags 
om 10 uur, ten huize van den Heer H O E F N A G E L S 
te Xecrboseh, verkoopen: 

OJI h r l l a i i i i l i w i l llulsra IIIJ M j i n i - O T i . 
Ongeveer 70 Perceelen Eiken-, Beuken-, La-

riksen- en Dennenboomen, waaronder geschikt 
voor Molenroedeu, Masten, Sheejist immer- en Kuip-
boiit, 2 Eiken en I Beuk van 3 en 3.50 Meter 
iu omtrek : U-nevens eenige p-m-elen dikke Den-
nentoppen, drooge Takkebossen en Spanen. 

Aanwijzing doel .1. K L O M P , Boschbau op Hutten. 
Notitieboekjes zijn op franco aanvrage te bekomen 
ten Kantore van voornoemden Notaris. 

Aanbesteding. 
Op Donderdag 30 December 1880 , des middags 

te 12 uur, op het Raadhuis te Kampen van: 
Het bouwen van een HOOGERE BUR

GERSCHOOL met GYMNASIUM. 
Gedrukte besiekken zijn na 10 December a 75 ets. 

POT esp), verkrijgbaar ter Gei neen te-secretarie, terwijl 
dau de teekeningen ter inzage zullen liggen boven 
ile bewaarschool aan den Vloeddijk. 

Aan wij t ing altlaar en daarna op het terrein op 
18, 24 en 30 December, telkens des voormiddags te 
9 uur, terwijl dagelijks inlichtingen te verkrijgen 
zijn bij deu Stads-Architecl W. K U C H . 

Algemeen Depot 
D E R 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 
V A N 

m i l ii ( X , IK IKh.MKS HUNKIIIJK. 
Z I L V E R E N ' M E D A I L L E 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 PARIJS. 
Teekeningen en Prijscourant zijn te bevragen bij 

1. J . S A N U , Wijnhaven 76 llotterdam, nlwanrook 
verkrijgbaar: Velschillende soorten van goedkoojie 
T E G E L S en TROTTOIRSTEENEN (genre 
Surregiioinines). 

H O L L E M E T S E L S T E E N E N 
g [ P R O F I E L S T E E N E N ] • 

~ ) T R O T T O I R S T E E N E N f S S 
% » j W A A L V O R M E N D R I E L I N O i i % 
° [ G E V E L S T E E N ] r* S 
wonlen tot concurreerende prijzen gemaakt aau de 

Steenfabriek van 
.1. H K M 1 F . R P a . , D o c k n m 

KLOOS & V A N L I M B U R G H . 
Eigenaars van /uilen- rn TalHba/jll-grueveii 

in RIJNI 'RUISSEN, 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeijen, Portland-Cement, 
KALK, BRDISSTKES, VUURVASTE STEENEN, ENZ-

.YieuwWiaren S.lgde 55 , l<-r<lmii. 

M O Z A Ï E K . 

A R K E T V L O E R E N 
en verglaasde gefigureerde Te

gels, voor Moren en Decoratie. 
D K L I N T & C % Haringvliet 7, Rotterdam. 

H. & J. SUYVER. 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

de HoUandtche Tuin, 
Groote Bickerstraat 20 en 22, en „Het Zeepaard", 

einde Groote Bickerstraat, te Amsterdam. 
S T O O M K E T E L S van alle bekend 

en reparation 
typen 

nde K E T E L S worden in 
:elijken tijd geleverd eu uitgevi 

Mozjiik 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 8 , C O R R I 
D O R S , W A R A N D A ' S , enz., alsmede IIKKI.KEDINO 
van M U R E N , T E G E L S voor B L O E M B A K K E N en 
P A N E E L W E R K enz. 

U i t s l u i t e n d A g e n t s c h a p van Man & ('". 
voor Nederland en d e s z e l f s K o l o n i ë n 

C i . J . o o n , 
F i r m a A N T . D E W I L D . 

Scheepmakershaven X". ti-J en Jufferstraal .V". 56. 
R O T T E R D A M . 

LOUIS GOFFIN & 
AVENUE ROGIER 28. 

L U I K . 
Eigenaars en exploitanten van H A R D S T E E N - en 

van K K I J K N G K U E V K N . 

GAS-ZUIVERING 
door het gebruik van ijzer-oxyde, geleverd door de 
Gas Purification and Chemical (.'». Limited London. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en Oost-lndië 

W. Hoven en Zoon, Rotterdam, 
bij wien bijzonderheden en prijsopgaven verkrijg
baar zijn. 

l 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 

VAL I>E3 TRAVERS, 
—- . j. « « f t berigt dat door haar tot eenige A l i E N T E N voor den 
jjtjS'-- verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 

F O L K E R S & , C o . tc Amsterdam, 
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. Iteltweg N " . 3 , te Amsterdam. 

De Directeur W. P. WALSH. 

A . E . B R A A T , 
Bouwmaterialen, Ixiotl- en Zinkwerken, Rotter-

dam, Goudschc Singel 98. Oeneraal-Agent voor 
Nederland en Indië vuu de zoo gunstig bekende 

P O R T L A N D - C E M E N T , 
uit de fabriek vnn tie Heeren JOSSON & DL' L A N G L E . 

Zie De Opmerker vnn :tü October en 13 No
vember II. 

II. IIOLSKOEIt. le Arnhem. 
IHHH. Z i b r r r i , M e d a i l l e - v o o r W a t e r -

p J M - l l l M l ' r „ ••„-•• t e l l . 
in79. I l o o g . t e o n r i e r n r h e l d l n i , v o o r W a 

t e r p a n - e n H o e k i n e e t . l n . l r u i n e n t e n . 
Voort»: IIAIIO- en T H E R M O M E T E R S , alle soorten 

van K I J K E R S , B R I E F B A L A N 8 E N , enz. enz. 

Verschenen bij H. A . K R A M E R S E N ZOON te 
Rotterdam : 

O V E R D E V E R W A R M I N G V A X S C H O O L L O K A L E N . 
Eene lezing door den Ingenieur RIETSCHEL 

in Januari 1680 te Dresden gehouden, 
IBBTaua noon 

M. S I J M O N S , C . I. 
Prijs 40 cent 

is mede te bekomen te Amsterdam bij de firma's 
S C H A L E K A M P , V A N DE O R A M P E L en B A K K E R 
en C . L . SCIILKIJKR EN Z O O N ; te Arnhem bjj 
P. GOUDA Q U I N T ; Delft bij J . W A L T M A N J R ; 
Derenier bij 0 , B R O U W E R ; 'x-Grueenhage bij F . 
J. D l Z W A A N ; Gronin,,cn bij J . II. W O L T E R S j 
Leeuwarden bij W. E E K H O F F I N Z O O N ] Leiden 
by S. C. VAN D 0 E 8 B U R 0 H ; Utrecht bil J . O. 
BROES E . 

tiedrnkt bij U . W . van der Wiel & Eo. te Arnhem. 

Vijftiende Jaargang. N*. 52. Zaterdag 25 December 1880. 

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

V O O R 

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 . 
Hat Weekblad verschijnt des Zaterdags. 

Het ibonacneot bedraagt roor het binnenland ƒ1.65 per 8 maanden of 
wel bij vooruitbetaling se* gulden, per jaar. Afionderlijlie nommer» bij voor-
nitbestelling 15 cent. 

Alle stukken en adverteni iën te adresseeren a u 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentien uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Advertentien van 1—6 regel» ƒ 1 — , daarboven 20 cent voor eiken regel 
plaatsruimte en 10 cent TOOT een bewjjtnoramer. Advertentien Voor bet bui
tenland 25 cent per regel. 

BERICHT. 
Tcnelitae h«t halana vaa Heeren «eabe»iitcera1en 

• P aUt.W*«nkta4 i* bara rtJarea. heeft ém Ad mini 
rtratlc he-loten , mei Sen Jaargang ISSI •fraaell-
rten naaatrecel tee te paaaen nla tea verlgen Jare t 

Vaar «lie Heeren sntcabanneeralen , welke fte <*>»• 
looi> 'Irr MM a NaT Januari liet beSrag roar a>N 
tirheelrn Jnnrgnng per pabl M i««t>l avermaken, werSt 
Se l>r'i" v*rtnlnSerS vaar het Hlnnenland op Zl> 
G U L » » : * , 

Vaar het Buitenlann la de prija ZKVKH I.IMIKV, 
met rrrpttchte ruor'ttthelnltnm 

Herlrht van enlvaneat di-r ab«iinrmrnttt|{el4en 
wardt enmlddellijk taegezenden. 

Vaar hen, die niet van dit aanhad gelieven ge
bruik te maken, b l i j n de prlja ala vraeger an ver
anderd gehandhaafd. 

De tdmlnlatratle. 
NB. Men adre«*erre den pentwUnel aan „de Ad-

mlnlatratle van lie Opmerker, te Srnliem." 

I llhaarde van drn NieuwJaamdaB, wordt hrl 
volgende nommer Vrijdag Sl Oerember afgedrukt, 
Advertentien, vaor dat namnier bt>»leind, warden 
tot den voarmlddog* negen uren van dien dag aan
genomen. 

P R I J S V R A G E N , 
UITGESCHREVEN IN HET J A A R 1880 POOR DE 

M A A T S C H A P P I J T O T B RVO It DERING DER 
H O U W K U N S T . 

De Heatechappü stelt voor als 
E E R S T E P R I J S V R A A G : 

Eene overdekte passage, 
op een terrein lang 100 M , , breed 40 II. De af
metingen der passage zijn: breedte Mi bl., lengte 
100 M . De perceelen aan de zijden der passage 
moeten behben eene diepte van 14 M . 

De passage moet bevittten winkels met entresol 
en 2 verdiepingen. Aan de einden of .straatzijden 
te maken restaurants met hotels. 

De geheele passage moet zoo productief mogelijk 
gemaakt worden, zonder de architectonische waarde 
te verminderen. 

Men vorlangt schetsteekeningen: 
1. van de beide gevels aan de straatzijde, schaal 

1 : 2 0 0 ; 
2. dwarsdoorsnede, schaal 1 . 2 0 0 ; 
3. lengtedoorsnede, ter lengte als voor een goed 

overzicht noodig is , schaal 1 : 200 ; 
4. plattegronden der verdiepingen, zoo lang als 

noodig is , schaal 1 : 2 0 0 ; 
5. travee of gedeelte der facade in de lengte der 

passage, schaal 1 : 2 0 ; 
ti. travee der gevel:; aan de straatzijde, schaal 1 : 20; 
7. détails der bmnendecoratie, van hotel, café en 

restaurant, schaal 1 : 20. 
De opgegeven schaal is verplichtend. De teeke

ningen , op eene andere schaal vervaardigd, komen 
bij de bcoordeeling niet in aanmerking. 

Voor het der bekroning waardig gekeurd ontwerp 
wordt uitgeloofd, ingevolge Ar t . 30 der Nieuwe 
Wet , de Gouden Medaille der Maatschappij. 

Ter mededinging wonlen uitgenoodigd alle bouw
kundigen, geboren of wonende in het Koninkrijk der 
Nederlanden. 

TWEEDE TRIJSVRAAG: 
Een monumentale steenen brug uitgevoerd in 

berg- en baksteen 
over de gracht eener Nederlandsche stad, met drie 
doorvaart-ojwriingen en eene steenen balustrade. 

Men veronderstelt: dc breedte der gracht op 40 M . , 
de hoogte der landhoofden boven den gemiddelden 
waterstand 3 M . , de klimming der brug 1 M . 

Men vraagt alleen de schetsteekenbg der brug 
boven den gemiddelden waterstand. 

11 de aanzichten, schaal 1 : 200 ; 
2. lengte- en dwarsdoorsnede, schaal 1 : 2 0 0 ; 
3. de noodige détails , schaal 1 i 20. 
Voor het der bekroning waardig gekeurd ontwerp 

wordt uitgeloofd, ingevolge Art . 30 der Nieuwe Wet, 
de Zilveren Medaille der Maatschappg. 

Ter mededinging worden uitgenoodigd alle bouw
kundigen , geboren of wonende in het Koninkrijk der 
Nederlanden. 

DERDE PRIJSVnAAQ: 
Buitendeur van blank hout, 

breed in den dag 1.20 M . , met bovenlicht. 
Men verlangt opstand en doorsnede op een schaal 

1:5. 
Voor het der bekroning waardig gekeurd ontwerp 

wordt uitgeloofd, ingevolge Ar t . 30 der Nieuwe Wet , 
de Bronzen Medaille der Maatschappij, 

Ter mededinging worden uitgenoodigd de leden 
der Maatschappij. 

ALGEMEENE BETALINGEN. 
Art . 1. Alle stukken, ter beantwoording van deze 

prijsvragen, woitlen vrachtvrij ingewacht vóór of op 
primo November 1 8 8 1 , aan het archief der Maat-
schappy, Wijde Kapelsteeg 2 , te Amsterdam, ver
gezeld van een adres, om, zoonoodig, met den 
inzender te kunnen correspondecren, zonder den 
naambrief te openen. 

A r t . 2. De in to zenden stukken moeten zijn ge
merkt met een spreuk of motto, en voorzien van 

een naambrief, waarop van buiten dat motto her
haald , benevens een geheim teeken ter terug vordering, 
en van binnen vermeldende den nsam, voornaam, 
de betrekking cn woonplaats van den inzender. 

Art . 3. De teekeningen mogen niet op houten 
ramen ges|uinnen zijn. 

Het schrift der memorièn , alsmede het letterschrift 
op de teekeningen, moeten door eene nndere hand 
dan die des vervaardigers geschreven zijn. 

Hij niet behoorlijke nakoming dezer bepaling, of 
bijaldien de vervaardiger zich op deze of gene wijze 
kenbaar maakt, blijft zijn ontwerp —at mocht dit 
ter bekroning zijn voorgedragen — buiten aanmer
king voor eenige onderscheiding. 

Art . 4. De ingezonden ontwerpen worden in banden 
gesteld eener, door het Bestuur te benoemen, com
missie van heoordeeling, bestaande uit vijf of zeven 
deskundigen. 

Art . 5, De bekroonde Ofltwerpeo blijven, inge
volge art. 32 der Wet, het eigendom der Maatschappij. 

l iet Bestuur heeft het recht, van de vervaardi
gers van ontwerpen, waaraan volle bekroningen zijn 
toegekend, tie verkleining daarvan te vorderen, op 
zoodanige schaal en wijze als voor de uitgave blijken 
zal noodig te zijn. 

Ar t . G. Na de Algemeene Vergadering wordt de 
uitslag der beoonleeling bekend gemaakt in het 
Algemeen Handelsblad, de Amsterdamsche Courant 
en De Opmerker. 

De uiet-bekroonde ontwerpen moeten binnen drie 
weken na die bekendmaking wonlen teruggehaald 
bij de heeren L . van Bskkeneeen Co . , boekhandelaars, 
Heereiigracht bij de Wolvenstraat 2 7 0 , te Amsterdam, 
die belast zijn met de afgifte der stukken, op ver
toon van het in ait . S vermelde geheime teeken. 
Aan de inzenders buiten Amstenlam woonachtig, 
worden hunne stukken binnen genoemd tijdsbestek, 
op fianco opgave van een adres, en tegen overlegging 
van het geheime teeken, door genoemde heeren 
boekliaiide laars tcruggexuiuluu. . , , „ 

P O R T L A N D - C E M E N T . 
De mededeelingen van de Rotteidamsche Afdeeling 

der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst over 
het onderzoek van verschillende soorten Portland-ce
ment zijn met belangstelling ontvangen , en hoewel 
de redactie van dit weekblad zich iu de/e geen |iar-
tij stelt, vordeil de billijkheid dat ook op andere 
voortreffelijke soorten Portland-cement moet gewezen 
worden. Wij noemen als zoodanig de Stern-cement, 
die in ons nommer van 6 September 1879, No. 36, 
uitvoerig besproken en op grond der in Duïtschlaud 
genomen proeven aanbevolen werd. Uit eene circu
laire van de Nederlandsche Kunst-Zandsteeufabriek 
te Vetzen , die zich gedurende een driejarig liestaan 
reeds een goeden naam verworven heeft, ontleenen 
wij de mededeeling, dat zij na herhaalde proeven 
tot het uitsluitend gebruik der Portland-cement uit 
dc fabriek lStern" te Stettin besloten heeft. Zij deelt 
dc uitkomst der genomen proeven mede, waarbij dc 
doorsnede der proeRichamcn 5 c M J bedroeg en de 
verharding een dag in de lucht en verder onder 
water plaats vond. 

De weerstand tegen trek bedi-oeg per c M 1 . : 
l e. Zuivere cement, gegoten opporeuse onderlaag. 

Eene week Eene maand 
verharding, verharding. 

Harrisson 22,5 K G . 27 K G . 
Francis 23 ï 27,5 • 
Knight, Bevan & Sturge . 25,5 » 32 > 
Dyckerhoff 33 » 40 t 
Schifferdecker & Sbhne . 34 i 40 » 
Stem 46 » 56 i 

2*. Eén deel cement en drie deelen zand. 
Eene week. Eene maand. 

Harrisson 7 K G . 8.7 K G . 
Francis 7 » 0,1 » 
Knight, Bevan & Sturge . 7,4 » 10 • 
Dyckerhoff 9 » 12,4 i 
Schifferdecker & Sonne . 9,5 » 12,6 > 
Stern 12,4 » 17 » 

3*. Eén deel cement en zes deelen zand. 
Eene week. Eene maand. 

Stern 8,2 K G . 10 K G . 
Voor den onpartijdigen vakman heeft het groote 

waarde, thans vergelijkende proeven te nemen tus
schen de cement van Josson en De Langle , die 
op eervolle wijze uit het strijdperk te Rotterdam is 
getreden, en de Stern-cement, die niet alleen door 
een onzer industrieele inrichtingen, maar ook op grond 
van een nauwgezet onderzoek door Duitsche autori
teiten, werd aanbevolen. 

Aan dit onderwerp wordt naar onze meening niet 
de aandacht gewijd, waarop het aanspraak maken 
mag. Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs en de 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst l i jn de 
aangewezen lichamen om iu deze het initiatief te 
nemen en op groote schaal proeven te duen nemen 
met de verschillende ccmentftoorten, die hiertelande 
gebruikt worden. Wonlen deze proeven door onpar
tijdige deskundigen verricht volgens een stelsel, dat 
na ernstige overweging werd bepaald, don mag daar

aan groote waarde gehecht worden en zou het aan
beveling verdienen, bij de vergelijkende proeven ook 

\i*asmorleiS op te nemen. "*" • 

I N T E R N A T I O N A A L O C T R O O I - C O N G R E S . 
Volgens mcdedet'ling in dit blad van 4 Pccecmber 

j l . , zijn door de vertegenwoonligers np de conferentie 
tot bescherming van den industrieelen eigendom te 
Parijs reeds 11 artikelen voor eene internationale 
overeenkomst aangenomen. 

Rij de venlere behandeling van deze interessante 
quaestie is het volgende vastgesteld: 

In plaats van art. 11 der gesloten overeenkomst 
is een nieuw artikel 11 gesteld, luidende: 

• Art, 11. Ieder der Bondsstaten verplicht zich voor 
den industrieelen eigendom een afzonderlijke afdeeling 
of nationaal bureau, met de noodige ambtenaren, te 
orgardseeren, waardoor <!<• uitvualers-octrooien en dc 
gedeponeerde monsters en modellen, als de inge
diende fabrieks- en handelsmerken ter kennis van het 
publiek kunnen worden gebracht." 

Het vroeger vastgestelde art. I I is art. 12 ge
worden. 

Verder zijn de navolgende artikelen aangenomen, als: 
Art . 13. Dc tegenwoordige overeenkomst zal van 

tijd tot tijd worden herzien, om veranderingen, 
welke dooi" de Bondsstaten eventueel noodig of nuttig 
wonlen geacht en voor den ouderlingen bond dier 
staten bevorderlijk zijn , daarin op te nemen. 

Daartoe zullen van tijd tot tijil in een der Bonds
staten, doch telkens in een anderen Staat, samen-
kemsten van vertegenwoordigers plaats hebben. De 
eerste dezer zal in 1883 te Weenen zijn. 

Art . 1 4 . Uit den aanl der zaak behoudt ieder 
afzonderlijke Staat het recht, om voor zich bijzon
dere bejialingen , betreffende de bescherming van den 
industrieelen eigendom , vast te stellen , mits deze niet 
in strijd komen met de overeen komst. 

Art , 15. De Staten welke aan de tegenwoordige 
•-"er ••');! uiiist niet hebben deelgenomen, kurmen op 
mnvrage later tot den Bond toetreden. Deze toe
treding geschiedt naar eene betrekkelijke verklaring, 
in te dienen, langs diplomatischen weg, aan de Zwit
sersche Regeering, die de Regeeringen der overige 
Bondsstaten daarmede in kennis stelt. 

Ar t . 16. De uitvoering der bejialingen van het 
thans overeengekomene is , voor zooveel noodig, af
hankelijk van de nakoming van die formaliteiten en 
voorschriften, welke door de constitutioneele wet 
van den een o( anderen Bondsstaat aangegeven zijn. 
De betrokken Staten verplichten zich bedoelde forma
liteiten onverwijld na te komen. 

Ar t . 17. Deze overeenkomst komt tot uitvoering 
op en blijft voor onbepaalden tijd van 
kracht, waarvan gedurende een jaar aankondiging 
zal geschieden. 

Aankondigingen door een der Bondsstaten gedaan, 
worden aan de Regeering, die met de toetredings-
verklaringcn belast is, gericht. Deze hebben slechts 
werking voor den Stant, die dc aankondigingen doet. 
Onder de overige Staten blijft de overeenkomst be
staan. 

Art . 18. Na verloop van ten hoogste een jaar 
wordt de tegenwoordige overeenkomst bekrachtigd cn 
worden dc goedkeuringen binnen dezen tijd te Parijs 
ingewacht. 

D. v. R. 

Boekaankondiging. 
Over de verwarming van schoollokalen. 

Eene lezing, door den Ingenieur Rietschei 
in Januari 1880 te Dresden gehouden, 
vertaald door M . Symons, C L — Uitgave 
van II. A . Kramers en Zoon te Rotterdam. 

De bewerker van deze brochure geeft in het voor
woord te'kennen, dat in het koninklijk besluit van 
30 Augustus 1880 (Staatsblad no. 187) omtrent den 
bouw en de inrichting der scholen geene voorschriften 
voorkomen, die waarborgen voor de gezondheid der 
kinderen opleveren. 

De verhouding van het minimum van den inhoud 
der lokalen tot het aantal kinderen wordt daarin 
opgegeven, maar de bepaling «voldoende middelen 
tot verwarming en luchtververscbing worden in elk 
schoolvertrek aangebracht" geeft geen waarborg, dat 
er voldoende luchtververscbing plaats vindt. De 
lezing van den ingenieur Rietschei heeft vooral waarde 
door de omschrijving van dc centrale verwarming, 
die in den laatsten tijd in Duitschland wonlt toege
past en waarmede belangrijke proeven genomen zijn. 
Gaarne deelt men het gevoelen van den vertaler, dat 
vermeerdering van kennis op het gebied van lucht
ververscbing cn verwarming op prijs gesteld zal 
worden door hen, die geroepen worden om school
lokalen te bouwen, cn «lat de lezing van het door 
den heer Rietschot gesprokene het hare zal bijbrengen 
om daartoe te geraken. Ook voor dc autoriteiten, 
die de ontwerpen der schoolgebouwen met de voor
gestelde w i j / r i i van ventilatie en verwarming moeten 

beoordeolcn, geeft de brochure eene goede handleiding. 
Bij het bespreken der eischen, die uit het oogpunt 

van i e gezondheidsleer aan eea goed schoollokaal 
moeten gesteld worden, komen achtereenvolgens de 
temperatuur, het koolzuurgehaltc, dc vochtigheids
toestand en dc hoeveelheid aan te voeren lucht per 
hoofd en per uur aan de orde. Over deze punten 
heerscht eenstemmigheid, maar de strijd ontbrandt 
bij het vaststellen der middelen om tot den ge-
wenschten toestand te geraken, waarbij dikwerf ook 
het eigenbelang van den fabrikant gewicht in de 
schaal legt. Nadat dc verschillende vereischt en voor 
eene centrale verwarming besproken zi jn, wonlen de 
uilceiiloojK'nde stelsels, nis warme lucht, heet water, 

warm water en stoom, benandeld, om tot de condusie 
te komen, dnt voor schoolgebouwen eene goed in-
geriibtt' verwarming met warm water moet worden 
aanbevolen. Uitgebreide proefnemingen te Berlijn 
hebben op practisch gebied uitspraak gedaan en tot 
het. besluit geleid , alle openbare scholen te dier plaatse 
niet warm water te verwannen. 

Mededeelingen over de hydraulische 
eigenschappen van trasmortels door Ger
hard Herleidt 

Dezer dagen is, ter boekdrukkerij van A. Jung te 
Andernnch, eene brochure onder bovenstaande)t titel 
in de Duitsche taal verschenen, waarin de heer Her
leidt, eigenaar der trasgroeven te Pommerhof onder 
de gemeente Plaidt, de aandacht der bouwkundigen 
op de hydraulische eigenschappen van goede tras
mortels vestigt. De lezing van dit pleidooi voor tras 
loont de moeite en gaarne woidt bet gevoelen van 
den heer Heifcldt onderschreven, dat aan tufsteen 
als natuurproduct hoogere waarde moet worden toe
gekend dan aan de zoogenaamde Portland-cement, 
die fabriekmatig verkregen wordt. De schrijver wijst 
erop, dat gemalen vaste vulkanische tufsteen eene 
goede traitoovt geeft en dat deze steen grootendeels 
in hét Nettedal bij Andernach aan den Rijn gevonden 
woidt, terwijl in het Brohldal slechts betrekkelijk 
geringe hoeveelheden te bekomen zijn. Uit Bn>hl 
woiden groote partijen zoogenaamde bergtras inden 
handel gebracht, roodst bet voor werken van eenige 
beteekenis wordt aanbevolen de bepaling te maken, 
dat de tufsteen op het werk aangevoerd cn daar 
gemalen moet worden. Deze door den heer Herfeldt 
medegedeelde bijzonderheid over de verscheping van 
bergtras uit Brohl zal wellicht aanleiding geven de 
bepaling van Brohler tras, die in onze bestekken 
gevonden wordt, te doen vervallen. 

Schrijver bespreekt de verschillende proeven, met 
mortcls van tras en cement genomen , geeft dc voor
waarden voor het doen van goede proefnemingen aan 
en vermeldt de uitkomsten daarvan, zooals zij in de 
Deutsche Rauzeitung en andere tijdschriften wor
den opgegeven. Ook de proeven van de Afdeeling 
Rotteiilam der Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst (zie Opmerker van 30 October en 13 
November jl.) worden daarbij besproken. Ingenieurs 
en architecten worden uitgenoodigd, bij het instellen 
van een ondersoek naar de waarde der mortcls van 
tras, cement met zand en cement met kalk, verge
lijkende proeven met goede trassoorteu te nemen, 
ojtdat de tras ook in Zuid- cn Middel-Duitschland 
en andere plaatsen, waar zij minder bekend i s , naar 
waarde geschat wordt. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

— Een zeer fraaie verzameling teekeningen voor 
decoratie van meubelen cn gebouwen is in het Nij-
verheidspaleis te Parijs geu[K'iid. Vooral Bevis de 
Chavanncs en Mazerolle. — dc eerste heeft het Pan
théon voor een deel beschilderd, en de tweede heeft 
het plafond van het Theatre Francais gemaakt — 
munten hierbij uit. 

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 be
schikkingen genomen: 

benoemd: met ingang van 16 November 1880 , 
tot ins |«cteur-geucraal , chef van den dienst der 
StSStfSSpoorwegen op Java, de hoofdingenieur sous
chef van geinelden dienst H . G. Derx ; tot ingenieur-
werktuigkundige tier tweede klasse bij den dienst der 
Staatsspoor wegen op Java, de gewezen eerste werk
tuigkundige bij den dienst der Bataviasche havenwerken 
O. OrothSi thans tijdelijk belast met de waarneming 
der («trekking van ingenieur der eerste klasse, bij 
de fabriek voor de marine en hot stoomwezen te 
Soera baia. 

— Bij beschikking van den Minister van Water
staat. Handel cn Nijverheid van 17 December 1880, 
no. 2 8 , afdeeling Waterstaat B , is: 

lo. den rijksup/iener Jhr. W. A. van Andringa 
dc Kcni[ienaer, tc Groningen, mede Opgedragen bét 
toezicht op het gedeelte spoorweg Hoogcveen—Mcp|iel; 

2o. den ryksopziener B. A . vnn Dorp, te Mep
pel, met onthclliiig vuu het toezicht op het gedeelte 
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spoorweg Hoogeveeo.—Meppel en met behoud van 
het toezicht op den spoorweg Leeuwarden—Dedems-
vaar t , mede opgedragen het toezicht op den spoor
weg Dedemsvaart—Zwolle . 

3o. den Rijksopziener O . R. J . VIveen, te Zwolle, 
met ontlielling van het toezicht op de spoorwegen 
A r n h e m — Z u t f e n en Zwolle—Dedemstaart en met 
behoud van het toezicht op den spoorweg Zut fen— 
Z w o l l e , mede opgedragen het toezicht op de •BOOT-
wegen Zwol le—Almeloo cn Almeloo—Hengeloo; 

4o. den Itijksopziener D.JA. M . Doublet, te Zutfen, 
met ontheffing van het toezicht op den ipoorwag 
Almeloo—Hengeloo en met behoud van het toezicht 
op de spoorwegen Zutfen—Enschede - g r e n s , Zutfen 
Winterswijk - grenzen en Hengelen)—Oldenzaal 
grens, mede opgedragen het toezicht op den sjioorweg 
A r n h e m — Z n tfen. 

Een eu ander in te gaan met den dag, waarop de 
spoorweg Zwolle naar Almeloo voor het openbaar ver
keer zal worden geopend. 

— Door den Minister van Waterstaat , Handelen 
Nijverheid zijn L . M. I lrouwer, te Wi l lemsdorp , en 
P . dn Ronde te Zwol le , na voorafgaand vergelijkend 
onderzoek, mat 1 . lanuari a. s,, benoemd tot op
zichter van 's Rijks Waterstaat 4e klasse. 

Amsterdam. Naar aanleiding van de motie 
van M r . P i j n a p j « l , hebben Burgemeester en Wet
houders thans rapport uitgebracht omtrent de ver
schillende concessieaanvragen tot tmniaanleg in de 
gemeente en de omschrijving van al de veranderingen, 
welke de Openbare bruggen en wegen ondergaan 
zullen bij aanneming van het voorstel lot afstand 
van de concessie, met uitsluiting van alle onderen , 
aan du Amsterdamsche Omnibus.maatschappij . 

Betreffende aanleg en exploitatie van stoomtram
wegen in dc gemeente zeggen Burgemeester en 
Wethouders: 

» I n bet algemeen is I H steden de stoomtram niet 
aan te bevelen. Stoom wordt alleen aangewend, 
wanneer ö f groote snelheid ö f veel kracht wordt 
gevorderd. V o o r een enkelen tramwagen van de 
gewone afmetingen kan het paard niet met voordeel 
door stoom worden vervangen. ïn steden is , we
gens het druk gewoon verkeer, groote snelheid ver
boden, en moeten de tramwagens elkaar met teer 
korte tusschenjKWzen opvolgen. O p die voorwaarde 
is telkens oen enkele wagen van gewone afmetingen 
voldoende, maar dan (Kik ver te verkiezen boven 
den wagen van dubbele grootte, die met dubbelzoo 
groote tusschen |HK»zen rijdt Zoo goed als dus de 
stoomtram voldoet — bijvoorbeeld tusschen Schevenin
gen en het Rijnspoorwegstation te 's -Gravenhage, 
welke is aangelegd op een w e g , waar weinig of 
geen rijtuig verkeer i s , cn waar dus tamelijk snel 
kan worden gereden met een trein, bestaande uit 
een locomotief en eenige wagens — zoo misplaatst 
ware die trein — zacht of bard rijdende — in de 
Vondelstraat , op de Baangracht , de Houtgracht , 
het Jonas-Dan i t ' l -Meijerplein, de Rozengracht , de 
Huiszittensteeg enz. Dat toont <>. a. dezelfde Sche-
veningsclie stoomtram bij de kruis ing van den !(<•-
zuidenhotitscheweg bij het Rijnspoorweg-station, 
waar alle rijtuigen behoorlijk wachten tot de stoom-
tiin111• ••in voorbij is gereden , evengoed alsof het 
een gewonen sjioorweg met gesloten hekken gold. 
Het daardoor ondervonden oponthoud is veel grooter 
dan bij don gewonen tramwagen, met welken een 
rijtuig als het ware gelijkstaat, zoodat rijtuig cu 
tramwagen elkander kruisen, zoowel onmiddellijk v ó ó r 
als achter den tramwagen. 

« E e n en ander leert ook de ervaring tc Brussel , 
waar de reeds in gebruik zijnde tram locomotieven 
weder met groot verlies zijn ntgeschaft, en door 
paarden vervangen. 

Dlntusschen, wanneer de ervaring tc eeniger lijd 
anders mocht spreken , de aanhangige voordracht 
geeft den Gemeenteraad bevoegdheid s toom, of welk 
onder lift weeg middel ook, toe te laten o f voor te 
schrijven. 

» I n zoover is er dus geen tegenstelling in de t ram
lijnen der voordracht en die door den heer Sanders 
gevraagd. 

• W e l is er tegenstelling d a a r i n , dat de lijnen der 
voordracht n u reeds mogelijk z i j n , terwijl in de 
plans van den heer Sanders eenige jmnten voorko
men , die, niettegenstaande het daaromtrent gegeven 
advies van den hoogleeraar voor bruggen- en wegen
bouw H o n k e t , den twijfel recht vaardigen of deze 
zaak ernsLig onderzocht is. 

« D a a r m e d e wordt niet zoozeer bedoeld, dat de 
wegen , waarop de heer Sanders de tramlijn wil aan
leggen , grootendcels neg niet bestaan; dat hij dus 
die wegen moet aanleggen, en daarvoor eene brug 
over den Am-te l s laan , en de noodige onteigeningen 
doen, ook b. v. tot het doorsnijden der huizen in de 
Vondelstraat, tegenover de Constantijn-Huijgeusstruat, 
de S o c i ë t e i t de Hereeniging, het Voudeljiark enz.; 
dit alles moge groote (inancieele moeilijkheden ople
veren en de vraag doen rijnen, of het geld is bijeen 
te brengen voor aanleg van tramlijnen o j i nog te 

maken wegen, waarlangs geen huizen staan, maar 
onmogelijk is dit niet, 

« D o c h de heer Sanders kruist met zijne tramlijn 
den Rijnsjtoorweg bij bet Oelgenspad. op een punt 
waar geen overweg is; kruist den Rijnspoorweg en 
den Oosters poor weg gezamenlijk (alweder op punten 
waar geen overwegen zijn) bezuiden den spoorweg-
knoop aan den St . -Antonied i jk , een der gevaarlijkste 
plaatsen uit het oogpunt van sjtoorweg-exjtloitatio; 
k luis t nogmaals den Rijnspoorweg, namelijk den tak 
naar het goederen-stat ion in de Riet landen; kruist 
al de sporen op het goederen station van den Staat, 
die van dc hoofdlijn in de richting van het goederen-
bassin zijn en zullen worden getrokken; loopt langs 
de buiten- of noordzijde van den Staatsspoorweg over 
deu Oosterdokdijk, wat wel niet zal kunnen ge
schieden dan ten koste der binnenhaven van de H a n 
delskade; legt nog eene brug v ó ó r de hinderlijke 
spoorwegbrug voor de Ooslerdoksluis; gaat over de 
stooiiilhrotvverf der heeren Jonker en Zoon; gaat door 
de Eilandskeik of onmiddellijk langs den ingang dier 
kerk enz." 

Dit wat de hoofdlijn of ringbaan betreft. 
JvVan de zijtakken is OJJ le m e r k e n , dat de be

bouwing der Heeren- SU Keizersgrachten, tusschen 
I de Wes tcnnarkt e n de Warmocsgracht , wonderlijk 
I wordt doorsneden ; dat kojt-stations of Mms dr ligne 

van stoom tram lijnen worden ontworpen op dc R a a m -
' gracht e n in de Huiszittensteeg; dat nogmaals de 

Rijnspoorweg wonlt gesneden tegenover de rnvulerie-
kazerne in de Sarpbatistroat en dut de tramweg 
loopt middenover de OostarbegreaTplaats, 

• Wanneer de heer Sandera al die zwarigheden 
kan oplossen e n genoegzamen waarborg kan leveren, 
dat hij dit net binnen e e n vasten termijn , bijv 5 
j a r e n , zal totstandbrengen, dan zullen zijne [dans 
bij het dagelijksch bestuur der gemeente gaarne ont
vangen wonion. Dc thans aanhangige voordracht 
omtrent dc regeling met dc Ainsterdamsclic O m i i i -
busmaatschajijiij kan echter, geheel onafhankelijk van 
een nader onderzoek dier plans , behandeld worden. 
D e Amsterdamsche Oinnibusmaalschappij toch ver
klaarde ons reeds thans , d a t , indien bij de aanneming 
onzer voordracht , de aanleg van het door den heer 
Sanders verlangde net van wegen aan naar werd 
aangeboden, zij dien aanleg niet zou wenschen OJI 
zich tc nemen. Dc Gemeenteraad blijft derhalve, 
ook bij aanneming do/er voordracht, volkomen vrif, 
terstond den heer Sanders dc door hem gevraagde 
concessie te verleenen , indien dit wenschelijk wordt 
geooidoeld." 

Omtrent de aanvraag van kaj'itcin Hirschman kun
nen Burgemeester en Wethouders kort zijn en het 
[•hm kortweg voor onaannemelijk verklaren, op grond 
van de volgende loconischc, maar afdoende mede
deeling: » D e z e heeft geen jilan overgelegd, alleen 
enkele lijnen opgegeven, met smal spoor inssWien 
hot breedeie der Umnibusmaatschajijiij, /onder OJI-
lussing hoe twee elkander ontmoetende ol inhalende 
tramwagens o f tramtreinen, van verschil Ion de maat
schappijen, elkander voorbij komen." 

O p het adres van do bewonen van het Rokin 
wordt opgemerkt i dat de bewoners zich eene onjuiste 
voorstelling hebben gemaakt van de gevolgen der 
vcrhnogiiig van de straat aan den walkant; omtrent 
de verlaging der Uoogesluis wordt opgemerkt, dat 
deze noch het uitzicht noch het gezicht dier brug 
verminderen z a l , terwijl het monumentaal karakter 
dier brug behouden blijft. Uit deu staat van dc 
noodzakelijke veranderingen aan bruggen cn wegen 
blijkt, dat VOOT de lijnen Dam—Vondelstraat eu IV-
C.-ilooftstraat op vele plaatsen dubliel sjmor k o m t , 

o. e. met verbreeding van bet Singel matchen Spui en 
Heiligen weg , met ophooging a ldaar , alleen voor den 
tramweg , boven den openbaren weg , met wissel oj» 
de brug over de Keizersgracht e n verplaatsing van 
de standplaats van den Overtoom naar het Loidschc 
Bosch. 

Voor de lijn D a m - A instelt lijk komt een derde spoor 
op het Koningsplein , dat verder door Regit liei-sdwurs-
s traat , Vijzelstraten, Vijzelgracht, Wctcrii igji lant-
socn naar de Stadhouderskade loopt, dan langs den 
Amstcldijk tot de l imiet , met de noodige verbreedin
gen en ophoogingen. 

V o o r de lijn Dnra—Plantage komt dubbel spoor 
op het R o k i n , met verbreeding v a n die gracht met 
5 motor; de ligplaatsen dor schepen worden verlegd 
naar het gedeelte tusschen Wij de-K ajielstecg en Lange -
brugsteeg met "J meter breedte loskade. De afstand 
tot de huizen blijft minstens 10 M . ; de liaan rijst 
allengs tot de hoogte der Langebrug en daalt van
daar tot het B a d h u i - , vanwaar zij rijst tot het 
Sophiaploin. De hoogte aan de walzijdc daalt n a a r 

de huizen toe allengs, zoodat in dc hoogte van het 
voetpad langs de huizen geen verandering k o m t V a n 

het Sojihiaplein gaat het dubbel spoor over in twee 
enkele spoorbanen, waarvan het reahterspoor door 
de Reguliersbreestraat en de Amstclstraat over de 
te verbouwen Blauwbrug g a a t , e n uit het linker-
s j ioor een zijtak van den Binnennmstel door de Bak
kerstraat naar *t Rembrandtplcin. V a n dc Blauw
brug gaat èen baan door dc Nieuwe Amstclstraat 
en Muiderstraat tot de Hortusbrug , een tweede langs 
den A in s te l , over dc brug der Ileerengracht, langs 
de stille zijde dier gracht (Besjeshuis) en Hortusplant
soen naar de Hortusbrug. V a n daar loopen de ba
n e n door dc Middellaan c n vereenigen zich bij de 
Badlaan tot aan dc Lijnbaansgracht. 

Omtrent bet door het lid Pijnappel gedaan voor
stel om advies in te winnen van de K a m e r van 
Koophandel , merken Burgemeester en Wethouders 
o p , dat de doorvaart hoogte dor bruggen a a n de 
Prinsengracht op '2.10 M . boven A P . voor de andere 
plachten op 1.80 M . boven A P . , gesteld is , welke 
hoogte wordt gehandhaafd. Het schijnt hun daarom 
on noodig , het oordeel der K . v. K . te vragen om
trent de verlaging der vaste bruggen tot de aange
nomen doorvaarthoogte. 

Amsterdam. I n de maand Augustus van het 
volgend jaar zal in het Palcis voor Volksvlijt eene 

eigcnounlige tentoonstelling wonten gehouden, name
lijk vun hulpmiddelen voor den Bockhandel. I n 

verband niet dit voornemen heeft dc regelingscom-
missie eene prijsvraag uitgeschreven naar eene tee
kening voor een artistiek opgcv.it Eere -d ip loma, ter 
grootte van 3 5 bij 45 c . M . Blijkens eene in dit 
blad voorkomende advertentie moet dc inzending v ó ó r 
o f op den 1 M a a r t 1881 geschieden, en aan de 
bestgekeurde teekening wordt eene premie van hon
derd gulden gegeven. 

' — I u de laatste zitting van den Gemeenteraad 
werd mededeeling gedaan van een adres van den 
heer V a n der M a d e , om als plaats VOOT de nieuwe 
beurs aau te wijzen het terrein bij de Doolebrug-
Z wanen burgwal. 

Het voorstel tot het instellen van oen onderzoek 
of de bestaande bean kan Verbouwd worden, waar
over de voorgaande weck de stemmen staakten, 
werd verworpen. Het voorstel-Van Nicrop c. H . , 

om iu 't algemeen eon onderzoek in te stellen naai' 

een terrein voor beurabouw, word aangenomen. 
Vervolgens werd aan de orde gesteld de voor

dracht nopens dc i i a m r » m missie, in 't bijzonder de 
iiiotit-PijnajijH'l, in het voorgaande n o m m e r medo-
gadeeM cn strekkende tot uitstel dor voordracht. 
N a teer langdurige discussie werd laatstgenoemde 
motie mei groote meerderheid van stemmen aange
nomen. 

1 ^ankoniligingen van Aanbestedingen, 
Maandag . 2? nee. 

. MaaMHrht. tt' 10 uren, door bet ministerie vnn wa-
J terstont en/... aau bet gebouw van bet prov. Iiest.: bot 
. verleggen van deu veerdutn aan tien linkeroever van do 

Maas eu het Kijksveer te Orubhenvnrst. Raming ƒ1150. 
'a-Hage, te 11', uren, door bel uiinisterie van 'water-

Staat enz., aan het gebouw van het prov, bestuur: bet 
maken van ,.«.n inlaagdiik in tien Preekhilpolder en van 
een st linker tot afwatering van dien polder. Ra
ming 18.570. 

'••llagr, te 11»,', uren. ilnor bet ministerie van bin-
neul. zaken, aau bet gebouw van bet pmv. bestuur: bei 
onderhouden van- en bet doen vau eenige herstellingen 
Ban bet gi-hnuw van 's Kijks-hongere burgerschool te 
Gouda, ged. 'Hl en '82. Raming /1875. 

Hi-*«lijm, tt' 12 uren. dm»- bet kerkbestuur der Men', 
gemeente, in rit- herberg van A. van der Zaken: bet her
stellen dor Herv. kerk aldaar. 

'a-Hage. te I uur', door burg. en wetb.: bet makeu van 
een getleelte wahivuur langs hel Kanaal te Sr he veilingen. 

Middelburg, te 1',', ureu. door burg. én wetb.: de 
levering van de geil. 81 voor tie gemeente fabrikage be
noodigde ln.uwstoir.-n. ids: a. plaatzand. b. houtwaren. 
c, verfstoffen, rf. kalk. tras en cement. 

Hunl i n da ui te 5 ureu. in het gemeentehuis: liet 
IK ui wen vnu eene kleine hoe re uhuizing C. a. VOOT J. I*. 
Hoen. te Moogezand. 

Breda , te 0 nren. duor tien architect .1. A. Oomes. bij 
S l "s: het houwen van 2 winkelhuizen, met boven

kwartieren, n|i een perceel gelegen boek Maagdgk en Lcu-
veilaarstraat, vooi- Jl. van Ks. 

Deventer, te 6 uren, • tij | \ L. D. Spijker, aan den 
Hi ink : het bouwen vau eeu graan pakhuis mot kaïiUmr 
aan tie Bokking-hang aldaar voor f e u Hm pen eu Ten 
Zijtholl'. 

Anelriaarn. te 7 uron. iu De Moriaan: het doen van 
met-el- en timmerwerk van een winkelhui-. Iul. hij .1. 
H. Mandeis en C. burning. Imiiwkun.lig.-u. Stationsweg. 

Vernriam. te 7 uren. in het. gemeentehuis: bet ver
broeden van den grintweg aan het Oiisterdiep, aldaar. 

Din»dag, S N I t C 
HaxerNweudr. te 10 uren. door de besturen van tie 

Kictveltlsche e. a. [«ttders le i Ma/er-,voude, iu het ge
meentehuis: het ójarig van tie watermolens en verdere 
onderhoudswerken l i a i ) ,|io polders behoorende. 

Amalerdam, Ie 10'/, ureu. door den architect .1. [.. 
Springer, voor rekening van Ueiir. F. eu L.do Ridder: het 
maken van een gehouw, ingericht tot werkplaat-, met 
bovenwoning, op deu Am - te l . hij i|e Muntsluis. 

Harlingen. te 11 uren, hij f.Stirnl: het verfwei k van 
eene behuizing aau tie Voorstraat. 

Krommenie te 12 uren, door tien gel neen tear t l lil eet 
tieeiling Kluun, in het Meel enlngeiiiont: het h.niwen van 
eene hoeronhtif-teilf. mei de daarhiihchixirrudf werkzaam
heden. J 

Alkmaar, te 12 uren. door het gemeentebestuur: lo. 
het tilitlerh len van alle ger ntogohouwoii. scholen. 
bruggen, riolen en verdere gemeentewerken, benevens bet 
uitvoeren van eeuige vernieuwingen aan die gebouwen: 
2n. bet tltien van eenige vernieuwingen aan de bruggen: 
So. het leveren on vervoeren der hennt-digde materialen 
voor de buitenwegen, voetjKiden enz.: 4o. het vernieuwen 
van eenige gedeelten waliiiuur: So. het onderhouden van 
• len Hoe vorst help weg. Haloing ƒ.14.948. 

Vlnkeveen, te 12 uren. hij l ' . van Stalwijk: het hou-
Wen eener It. K. kerk l toren. I wens [Historic, lui. 
bij den architect A. Te|ie, le I'trivht. 

Arnhem, te 1 uur, door tien burgemeester: lo. het 
onderhoud der openbare poui|nn; 2». van de gemeente-
gehouweii, enz., in 4 perc.; .'iu. idem vau de schoolgeliou-
wen, enz., in 4 Jien-. 

Ilaraburg . te 1 uur, door burg. en weth.: hot leveren 
van 310 IP riviergrint. ten behoeve der kunstwegen iu 
die gemeente, voor '81. 

Deurne, te 1 uur, tloor de gemeen tel>est uren van 
Aston, lleurue. Bakel. Gemert en lioekel: bot maken van 
de aurdchaaii mot knust werken, hot gedeeltelijk Itogi uiten 
en bestraten en het tienjarig onderhoud vun wegen iu die 
gemeenten, lnl. hij A. van tier Korjiut, opzichter vau den 
prov. waterstaat, te Helmond. 

Batterdam. te 1'L uren. in bet luns van arrest: tie 
levering van 7875 M. Jdauk linnen, breed 0.84 M. en 700 
M. itlem breed 0.90 M. 

Kralingen, l e 2 ureu, in het gemeentehuis: dchnuw 
van :i panden up :) [u-reëel ijien grontl iu het park 
Hoiiingon aldaar. Iul. hij de architecten W. C. van Goor, 
te Rottenlam en W. C. Coepijn, te Kralingen. 

«.ranlngen , 'savonds 8 un loor de architecten K. 
eu II. Hoekzema bij F. 11 i i . het bouwen van 10 wo
ningen .i.iii tie Witlatteusteeg. 

Batterdam, iu het Timmerhuis: a. de levering van 
getrokken en vlakke Wualklinkers. Waall-óerengrauw, 
1.1 seist raat- en ondersteen, est aussijnsch steenen trot
toirbanden, Luiksche kluitkalk, IJiicnusl keien, eiken-, gre
nen-, dennen- en vuren timmerhout, gegoten-ijzeren 
straat syphon- eu straat herrit-randen, ijzer en staal; b. tie 
levering van tegels dakpannen, kannen bui/en, jileister, 
touwwerk en verschillende materialen on hcnoodigdhedeii. 

Heem, bij nofciris Mr. Liehert: het af broken eener oude 
schuur en hakkoot en ophouwen eeuer nieuwe schuur, 
koet enz., up de hofstede Clarenstoijn te Hein kei iszand. 

« r a n l n g e n , duor burg. eu wetb: het graven van eeu 
kanaal ter verbinding van het Stadskanaal met het Prui
sische bezuiden Ter-And iu do richting Kuitonbroek— 
Maren u/Kuis. met dubbele schut- en keersluis, draaibrug 
en grmidduiker. lnl. bij den ingenieur tier Stadsvenen 
en bij tien OPBiehter 4. I.. Pruiumel. te Ter-Apel. 

Waenadag, SS) Dee. 
••at-en-Weat-Barenrfrechl, te 10", uren. door burg. 

en wetb.: het bouwen van eene school en onderwijzers
woning aan tien Ziedewiidijk. under dio gemeente, met 
bijlevering van bouwstoffen en st boulanieublement. lnl. 
bij den architect A. Visser Kz.. te Zwijm hecht. 

'a-Hage, te 12 uren. dour het ministerie van waterst. 
enz., ten dienste der Staatsspoorwegen: bet maken van 
de aardebuan. de kunstwerken, de overgang-- en verdere 
werken voor bet gedeelte Oudendijk - Hoorn van tien moor-
weg Zaansti-eek- Knkbiu/en. lnl. hij den eerstianwezeiitl 
ingenieur te Hoorn. Raming / 187,0(10. 

Meppel, U> 12 uren. duor bet gemeentebest.: de her
stellingen en vernieuwingen aan- en bet onderhoud vau 
do gemeen tegel mu wen enz., in '81, in 2 jwre. Aanw. 28 
Dec, te 11 uren. 

Vrlea, to 12 uren. hij Bomen : het bonwen van eene 
villa met koetshuis eu stalling en het verplaatsen eu ver
grooten van eene behuizing met achtUU*, hij de Tinaar-
loosche lirug over het NiHird-Willomskanaal. Iul. hij 
Millcnaur en Roe. te Groningen. iHertiesteding.) 

'a-Hage, te 1 uur. door burg. en weth,: het vergroo
ten van het gebouw aan bet Zieken, in gebruik bij de 
Vereeniging voor Koepokinenting. 

Hehngen, te 7 uron, dour A. Meijer, iu bot koffiehuis 
Mot Oude Slot : het verbouwen van tlit koffiehuis, 

DenSrrSag, 8 * Dee. 
Velp. te 10 uren, iu het Café I'nie: het bouwen ran 

2 dubbele woonhuizen nabij de algemeene bewaarschool 
to Velp, iu perceelen en iu massa. Aanw. 28 Dec., te 10 
uren. Biljetten inzenden 2U Dec. bij den Imuwkundige 
F. Kort lang. aldaar. 

Deventer, te 10 uren. dour burg. en weth.: het drie
jarig onderhoud tier o|ieiibaro |iomjicn. 

Breda, te 11 uren, door tien architect J. M. Marijiicn. 
in De Beuis van Breda: lo. bet houwen eener concertzaal 
met woning enz.: 2n. de omheining vau dc-n daarbijbc-
hooronden tuin in vlotdelen cn eiken platen. 

Hamprn. te 12 uren, op hot raadhuis: het bouwen 
van eene hoogere burgerschool met gymnasium, ln l . hij 
don stadsarchitect W. Kuch. Aanwijzing 30 Dcc. te 
v uron. 

HIJ mi Ijk (Notird-Br.). te 12 uren, door burg. en weth.; 
het maken vau dc aardebuan, met kunstwerken ou hot 
begrinten. met het éénjarig onderhoud. 

l'treehl, te 10 uien, duor do maatschap) lij totexpl. 
van StaaIss[Bn.rwegcn. ufd. Tractie en .Mater I: het le
veren van luno Besscinerstalen wielbanden voor spoorweg-
V'H'l tuigen. 

OnSewaler, te 12 uren, tloor bet R. K. paroch, kerk
bestuur van den M. Kraneiscus. in het koffiehuis De Koos: 
de bovenbouw der kerk met toren nu jmstorfe op de reed-
gemaakte fundamenten. Int. bij tien architect I. J. 
M.u JI \ . te Rotterdam. 

fceuaa. te 121/, uren, door «lijkgraaf on heemraden 
van den /md[ilas|Nildcr. in De Zalm: het verrichten van 
vernieuwingen eu reparatién aan-, benevens het onder
houd Viuido machine, gebuuwen, woningen, sluizen, brug
gen, duikers, scheringen en verdere getimmerten des 
jKildeis. ingaande met deu «lag tier goedkeuring .Ier be
steding Mt :tl Dec. H.'l [nlirht. hij dijkgraaf en beom-
'•'dei hij den opzichter vau don polder I.. Exalto te 
Moordrecht 

« r a n l n g e n . Ie 12",', uren. door burg. en wetb.: bet 
maken en leveren van 1000 M. lengte riool en 20 stuki 
zinkputten van Port lat itl-cet tsleen. Bilj. inzenden 2» 
Dei:, aan bet raadhuis. 

Arnhem, te 1 uur. tloor den burgemeester: lo. bet 
onderhoud tier la~dr.itingen ged. s| : 2o. itlem van eenige 
gein.vntegelH.nw.-ii, ged. '81; 3o. .1- levering van boomen, 
bee-tei-s enz.: 4o. iMerU-stedingi het verbeteren van het 
Sc en 4e blok der Siadswaanlen. 

Cranlngen, 'savomls 8 uren. door S. vau Lekkum eu 
W. van den Berg. hij H. Pienter, in de Nieuwe-Khbinge-
sti-aat: het houwen van 2 In-hui zingen buiten de voor
malige Khbing.'|ioort. 

Vrlldag, « 1 Der. 
lll.hlell.urg , te IU uren. IJIHH- het minisU-lie van wa

terstaat enz., aau het geliouw van bet pniv. bestuur: 
hel afhalen van I» kanonnen, voorhanden in de artillerie-
iiiigizijiieu te Delft eu het plaatsen daarvan als meerpa
len langs hot kanaal door Zuid-Bevelaiid. Aanw. 27 Dec. 
Raming ƒ1600. 

Middelburg, te 10 uren. tloor het ministerie van hin-
uenl. zaken, aim bet gebouw van bet prtw. best: bet 
onderhouden van- en bet doen van hei-stellingen en ver
nieuwingen aau .Ie gehouwen van s Kijks kweekschool 
voor onderwijzers ie Middelburg, ged. 'Hl. Raming ƒ1750. 

Ij ruilingen te 12 uren. door bet ministerie van bin-
nenl zaken, aan bet gebouw van het prov. bestuur: lo. 
hot (iiiderhnudeii van- en bet doen van herstellingen en 
vernieuwingen auu de gebuuwen der Kijks-hoogere bur
gerschool te Grnningoii ged. 'Sl en '82. Raming ƒ 4000: 
2o. idem idem aan de gehouwen der Rijks-hoogere bur-
gersth.K.I te Sappeneer ged.'Hl en'82. Raming ƒ 2300; — 
.Sn. idem i.l.-in aau de gelwruwen der Kijks-boogere hur-
gei-school te Warfum. ged. '81 en '82 Aanw. 27 Bef
te 10 uren. Kaming ƒ IfiflO. 

'•-Hage, te 1 door hot ministerie van waterst. 
enz.: In. het driejarig onderhoud en het herstellen van 
bet Rijks-jüKt- en lelegraafkantuur to Al lun. Raming 
/Vila; 2o. het itlem eu idem vtm bet Rijks-jiost- eu 
telegraafkantoor ïn.-t directe)irswoning te llelfziil. Ita-
iii ing / '075. 

Arnhem, te 1 uur, ten kantore der gemeentelijke gas
fabriek: het onderhoud der gebouwen van gemelde gas
fabriek ged. '81. 

Ut reent, t.- 2 uren, door de maatschappij tot exploit, 
van Staatss|Miorwegeii. aan bot ceiitnialbureau: het le
veren van geschild asten afr.isteringpalen, eiken- en 

-tatiorisafrasteriugeii eu masten -taken, in 7 perc. 
/uilen , te 2 nren. ten raadhuize: lo. de levering der 

lieuoodigile materialen voor het onderhoud der gemeente
werken ui 'Hl ; 2o. bet maken van een hui-riool eu trot
toirs langs de iigelegtten Beveuterw.g, huilen de Niéuw-
stad, lnl. bij den gem.-entearchitect I'. II. van f-.'tteger. 

Haarlem. .1 • den architect .1. Kakebeen . in het Noord
en Zuid hol lantlscb Koffiehuis; het bouwen van :} woon
huizen aan het Raainplein. aldaar. 

Haandag, 3 Jan. tss i . 
Manatrlrht, te 10 uren. door het ministerie van hin-

nenl. zaken, aan bet gebouw van hot [.rov. Iiestuur: bet 
onderhoudeu van- en bet doen van eenige vernieuwingen 
en hei-stellingen aan de gehouwen der Kijks-hoogere bur
gerschool te Koermond. ged. '81 on '82. Aanw. 27 Der-
te 11 uren. Raming ƒ 3000, 

Marra, tloor armvoogden: het auioveeren van do be
staande arnivoogilijwoningen en het bouwen van oen nieuw 
armhuis. Iul. hij den gemeenteanhitect. Bilj. mz. bii 
K. Nauta. aldaar! J J 

Dlnadag, ê Jan. 
Npankeren, te 11 uren. aan Be l.ucbte: hot bouwen 

van eene st-huur, het verleggen van it'u eintl grintweg nu 
•Stage verse lullende werk/aai ul ut len aan tie •Durgeis-
hoeve". nut Ier den Gelderse Ji,.-Toren. aldaar. Aanw. 30 
Dec, to 2'/, uren. Hilj. inz. 8 Jan., bij den architect M. 
K. Smit. te Bieren. 

An»en, te 12 uren. duor het ministerie van binnenl. 
zaken, aan het gebouw vau het prov. bestuur: bet on
derhouden van- en het doen van vernieuwingen en her
stellingen aan de geitouwen der Kijks-hoogere biirgciscbotd 
te Assen, ged. '81 en '82. Aanw 30 Dec., te 1 uur. Ra
ming ƒ1850. 

Wa'gnuni. te 1 uur. door hot R. K. Kerkbestuur van 
dm II. Hieronvmus. in „I)o Kondi-dcht": bot vergrooten 
der kerk en aanhnorende werken, lnl. bij den tmuwmees-
ter A. ('. Bleijs. te Amsterdam. 

l lrecl i i . te 2 uren. duur de maatschappij tot espl. van 
Staatsspoorwegen, aau bet centraalbureau: het makeu 
en leveren van stalen long he wegingen met tocbej moren 
en ijzeren excentrieken, teu behoeve van het Vernieu
wingsfonds. 

Weenadag, £ Jan. 
Hleveraherke, te 11 uren. iu de consistorie derMerv. 

kerk: het gedeeltelijk afbreken en wederopbouwen der 
pastorie altlaar. lnl. hij | \ .1. van Pulfeleu. te .Middelburg. 

Arnhem, 's av. fl uren, door de aivhitocten Van Gendt 
en Nieraad, iu het Café Suisse: het verbouwen van bet 
jiercivl in de Bakkerstraat. Wijk B, nu. 8. Aanw. 3 Jan.. 
te 2 ureu. 

•eemaler, door regenten van het Deutzeiibofje, te 
Amsterdem, iu De Tainoouw: de bouw van .-ene boerea-
hofsteile o|i de [.laat- genaamd lu-t Deutzenbofje, aan den 
Nekkerweg in de Ik -ter. I u | . bij den architect Van 
Laiikebna. te Puriuerend. 

Danderdag, • Jan. 
Rettrrdam, te 12 ureu, aan de bureaus van .Ion in-

s[H',teur tier directe belast ingen : bet onderhouden van
en h.-t doen van eenige herstellingen aan de Kljksgel«luwen 
der invoerrechten aan den Moek-vaii-Hollaiid. ged. '81, '82 
en '83. Inl. hij den ingenieur-architect voor de Lands-
gehouwen, te 's-llage en deu hoofdopzichter J. .1. G. Rinkes, 
te Kottertlam. Aanw. 30 Doc, te 1 uur. 

Haarlem, te 2 uren. door burg. en wetb.: lo. hot 
uitbreken van den puinweg en bet liestraton van de Dreef 
mot Waalklinkeruioppen; 2o. bet maken vau riolen mot 
vorhiiidingsputten. het ophoogen en bestraten van don 
weg langs de iu aanlmuw zijnde pemidon aau de west
zijde van do Dreef; Ho. het maken vau riolen en bet doen 
vau bestratingen in het Florapark; 4». bet maken van 
riolen, cgaliseeren, ophoogen en bestraten van denScboo-
teisingelw.-g; 5u. het maken vau eene kwaak brug over 
tb- Houtvaert nabij de Brouwersvaart, lnl. bij deu ar
chitect over de werken en gehouwen der gemeente. Aauw. 
3 Jan., te 10 uren. 

Vrijdag , : Jan. 
Arnhem, te 12 uren, door het ministerie van binnenl. 
en. aan bet gehouw van het prov. Instuur: hot on

derhouden van- en het doen van bei-stel lingen aan do 
gehouwen ran Ihjfcs hoogere bmmnachsol te Winterswijk, 
ged. '81 eu '82. Aanw. 31 Dcc., te 2 uren. Raming ƒ2150. 

Leeuwarden, te 12'/, uren, door bet ministerie vau 
binnenl. zaken, aan het gebouw vau bet prov. bestuur: 
lo. het onderhouden van- en bet dnen vau herstellingen 
aan de geitouwen der Kijks-hoogere burgerschool tc Leeu
warden, ged. '81 eu '82. Aanw. A Jan., to 1 uur. Raming ƒ3100: 2o. het idem aan de Itijks-hiNigeiv hurgi 
school te Boeren veen, ged. '81 eu '82. Aanw. ~" •• 
te I uur. Ramiug ƒ2400. 

Zaterdag, & Jan. 
steenwijk. te 2 uren. door bet gemeentebestuur: bet 

bouwen eener school vuur 384 leerlingen, met overdekte 
s|>eclpluats, ameublement en verder bnhebnun-n. lnl. bij 
den architect M. Wosstra Jr. Aanw. 7 Jan.. U> 2 uren. 

Lemmer, door h.-t dijksbestuur van het waterscliap 
Zeveu-Grieleiujon-eii-Sta.l-Slooten ; lo. het und er) 10 ud voor 
'81 van tie wegen, in S peiv.; 2o, de herstelling on bet 
cgaliseeren van een binuenberm aan het oosteinde vun 
den Zuidfetisterdijk; So. het verrichten van aardewerk enz. 
•Sn den Wieldtjk; 4o. tie levering van palen en gordingen 
voor Bl . in U pare, 

BeeUterswaag, door het gemeentebestuur van O J H 
•tsrkmdi bot uitweken der keien en bet opnieuw bevloeren 
met Duitsche straatsteen van deu weg door het dorp 
|,ip|H<ul luizen. 

Maandag, 1 0 Jan. 
Lagemeer, te 11 uien, door het dijksbestuur van bet 

waterschap Zovcn-Grictenyon-on-Stail-Slnoten, bij Miel-
kema: de levering van grint, brik en kalkkeizol, 111 00-
.lerscheitle p.'reoelen. 

Amalerdam, te I 1/, uren, door de Muil. D^ren-
«[..Kirweginaatschappij, in Met Vosj,-: Instelt 110. 207: bet 
vera in leren van den onderbouw del' kraaiibrug over de 
Wiikervaart te Beverwijk. Aanw. 4 Jan-, te 11 uren Ka
ming J 10,000. 

« I e r . bij den voorzitter van het kerkbestuur .1. b. 
DUkeua: bet sibreken van een ouden-en bet wederop
bouwen van wii nieuwen toren en voorgevel enz. bij de 
Berv. kerk, aldaar. Teekening ligt hij 1'. Ilrouwer. te 
('oniiuin. Aanw. 5 Jan., te 2 uron. 

Dlnndag, 1 1 Jan. 
•udewaler, te 11 uren, door h.-t bestuur vau bet 

waterschap Studiewaard. Zui.l-I.inschot.-n, Scbageii 011 
den Kngb. in bet koffiehuis Do lbx.s: lu-t afbreken van do 
bestaande en bet ter plaatse makeu van een geheel nieuwe 
brug, in den Kiigber Zandweg over de Vlotsl.Mit, tu ile 
Yiiiki-uhuurt te Unschoten. 

Anutterdam, te 3 uren, door hot kerkbestuur van den 
H. Ignatius: het bouwen eener nieuwe kerk. aan den 
Singel naast de tegenwoordige kerk ..De Krijtberg . lnl. 
bij deu architect A. Topt-, te l'trecht. Aanw. te 11 uren. 

Xalerdag, la Jan. 
Kwammerdam, door den burgemeester; de levering 

van 000 stuks wilgen poten, lang |>. m. 7 M., zwaar voor 
de borst Op 2 K. van het stameilid 0.17 kt 

Dinsdag , IM Jan. 
H-llage, te 11 uivn, duor bet ministerie van koloniën: 

de levering van stalen „pnorstav.-i 1 met ij/eren eindver
bindingen en tiaakuagels en suilen m.M'rriugen, ten dieiislr 
der Staatssj«Kirwegen op Java. 

Waenadag, 111 Jan. 
'»-llage, te 12 uren. door bet miuisterie van water

taal, ten liehoeve tier Staatsspoorwegen : bet maken van 
de grondwerken, de kunstwerken, den UivcipKUiw. da 
overgangs- en eenige andere werken voor bet gedeelte 
Sneek I.eeuwanleil van tien sjmnrweg Staveren—U-OU-
wanlen, lnl. hij den hoofdingenieur te Zwolle eu tl.'ll 
sectieingeniour te Sneek Raming /T.H.200. 

Vrijdag, 2H Jan. 
Halterdam, te I uur. door burg. en weth.: bet bou

wen, leveren, beproeven en in-werkiug-bretigeii vau een 
ijzeren drijv I droogdok aau den linker-Maast»-ver. aid. 
lnl. :ian bet Timmerhuis. Aanw. 18 c-n 20 Jan.. t e l l 
ureu. aan tien veerdaiu U' Katendrecbt. 

•l» later le bepalen datum. 
Leeuwarden) .-ene belangrijke verbouwing der huizing, 

Letter I. 110. «0, aan den Eew.il. Teekeningen liggen bij 
tien architect II. K. Stoelt Kz. 

Ilerdrrrht. door tien archieert M. W. Veth, in kuop-
han.lel-en-Zeevaail: de afbraak en h.-tl w van het 
noordelijk- of achtergedeelte van het door Mr. De Keus 
bewoond huis aan den Nuordi-udijk. Aauw. 27 l>ec., te 
10 ureu. 

Alloop V»B AanbfstfilingeiiJ 

K. Hurlion. te 
('oiiihlaui-au-Pout. 

Erven II. Trij», te 
Kottertlam. 

W. Swimeveld, te 
's-Hage. 

.1. Smits Jz.. te 
Dordrecht. 

Kloos X- V. l.iinhurgh, 
U> Rotterdam. 

- l t» 

s 

W. Moven en Zoon, 
te 's-Hago. 

A. I'. Schotel Gz., 
tr Dordrecht. 

Louis Goffm A Co., 
te Luik. 

G. Chainaye, te Luik. 

Limburg Jt. Maréxhal. 

L. Hm ger, te 
Anisterdain. 

Gebr. Peteis, te 
Nijmegen. 

g 'z-1 II J. Bosnian, te 
g; Rotterdam. 

Harlingen, 18 DatU bet bouwen van eon heorenbuis 
onder beheer van den architect II. II. Kramer; ingebonden. 

( i n n i n g e n , 14 Dec: bet bouwen van 2 behuizingen 
met schuur iu den Ruigezundstcrpoldnr; minste inselir. 
was .1. Huizinga. te Oldehove, vuur ƒ 30.069. 

. - H u t i l i , 15 Dec: bet stichten van 0011 sMonigom;ial 
voor het waterschap Bieden, Deurseii en Megen; «. go-
Imuweu ingt'kuiiieii 4 bilj., als: 
J. v. d. Bem, te Dtvuuiel, ƒ 19.034 
J. van Schadewijk, •• Druteii, » 17,849 
li . van Stdiadewijk. » Hilversum, » 11,849 
.1. lt. Hendriks » Oss, " 16,-00 

*. machinerieën; ingek. 7 geldige bilj.. als: 
Hannnversi'he Mascbiiienbau Actiën-Gesel 1st-haft, 

te Linden, / 32,640 
Sepp en O . , te Enwbedé. » 82,000 
Louis Smulders en Co., te Utrecht * 81,800 
Ateliers du Brabant. » 80;880 
E. II- Begemaim, te Helmond. * 29,&20 
Actien-Gesellschaft Hergwcrkverein T. W. Hutli, 

te Mtilhcim a/d Ruhr, " 28,500 
A. f. SmuldeiN. U> L'trecht. » 24,860 

Zaandam, 16 Bec: eenige vernieuwingen nan- en het 
driejarig onderhond van de sluizen en aanlio.Mighe.len 111 
den poeier Westzaan; ingekomen 7 bilj.. als: 
A. Geils, 'te Westzaan. ƒ 5545 
M. Stam, •> Zaandam. ' 52tK> 
J. Otter, » Koog ad Zaan. » 6175 
Gebr. Vredenduin, • Zaandijk, 
J. Leguit Jr., I /.tamlaiii. 
J. Ilnuig Kz.. • Koog 1 ' l Zaan, 
li Verluan en Zonen, » Zaaudain, 
gegund. 

. 5105 

. 5080 

. 4780 

Deventer, 16 Dec: bet leveren vau 210 schoolbanken 
voor 420 kinderen, VOOT de schunl aan don Noordenborg; 
minste inschr. was I'. Roermaiis. to Leen warden, voor 
ƒ 15'JU. 

«irliaanhaven, 17 Dea: het trouwe» van eon pakhuis, 
onder beboer van den architect L. V. Redeker; ingekomen 
10 bilj.. als: 
J. S. W . «Ie Jung. te Gouda, f 3550 
II. vau Wingerden. • idem • jJSOO 
1'. Oouprie. » St-huouboven, l SaeO 
N. Ktaiing Jz., » Gouda, 1 3250 
M. (bind, 1» Schoonhoven, • Ü*X>0 
Ü. H. Kuijlenburg, •> idem » 2847 
.1. Lijkleiiia, " idem " 2654 
C. IL de Ihiter, » idem » 25HS 

D E O P M E R K E R — Zaterdag 25 December 1880. 

te Nieuwpoort 
• idem 

ƒ 2542 
I 253U 

J. Colj.'-, 
A. v. d. Vliet, 

^ ' ï w a l l e . 17 Dcc.: lo. bot uitvoeren van herstellingen 
on vernieuwingen en bet leerwerk uan de knuitwerkeii. 
gebouwen enz. van de Deileimvuart en ban- zijtakken, 
god. '81, in 4 iierc: lo porc. ingekomen 7 bilj., Sir ' 

Fransen. 
K. A. Hakkert, 
l'ainitiaii en Flotldcrus, 
J. Nuijs, 

B. Groothuis, 

te Zwartsluis. 
Avereest, 
Kuiiin', 
S vareest, 
Dciickauip, 
Hasselt, 
Avereest, 

Wiener, 
J. Katerberg, 

2e pore, ingekomen 6 biljetten, als. 
Cummuu on F'leddorus, te Kuinre, 
J. Fransen, » Zwartsluis. 
J. II. Groothuis > Deur-kamp. 
K. A. Hakkert, » Avereest. 
J. Katerberg, » idom 
J. Nuijs, » klem 

.'ie perc. ingek. 4 bilj., als: 
J. II. Groothuis, te Dcuekamp, 
K. A, Hakkert, » Avereest 
.1. Fransen, • Zwartsluis, 
J. Nuijs, i Avereest, 

4e pere. ingek. 4 bilj., als-
K. A. Hakkert 
J, Fransen, 

Groothuis. 

Avereest, 
Zwartsluis, 
Avereest, 
Denekaliip, 

ƒ 1249 
'.. 1229 
.. 1220 

1130 
i 1090 

1084 
i. 1056 

ƒ 1828 
.. 1819 
I 1790 
n 1744 
.. 1702 
l 1035 

/ 1828 
» 1097 
• 1049 

I 1045 

f 2012 
'.. 1988 
i 1777 
.. 1048 

<1 werken 2o. bet onderhonden dor aarde- en verdieping-
van de Ded.-rnsvaart met hare zijtakken, ged. 81: le perc 
ingek. 4 bilj.. als: 
Osmmen ou Redderus, te Kuinre, 
W. Basman, • Wesnvleueen, 
K. A. Hakkert, » Avereest 
H. ApPSloo, * idem 

2e [M'ic. ingek. 7 bilj.. als: 
II. Appeloo, to Avereest, 
W. Ilavekotte, •> idem 
K . A. Hakkert " i , 1 , ' n i 

K HavekotU', l Atubt-Hardenberg, 
K. A, Hakkert • Averest 
.1. Ilavekotte, » Hatilenberg, 
M. Ajuieluo, » Avoreost. 

Helder, 17 Dec.: lo. bet onderhoud der gomi-enteg. 
iMittwen, bruggen enz., ged. '81; ingek. 12 bilj.. air' 

ƒ 1875 
.. 1721 
» 1622 
l I58G 

ƒ 1914 
'.. IfiDB 

i ini4 
i 1307 
i 1284 

1204 
1174 

W. Hippens. 
P. Vorbeij. 
Gebr. Hoon. 
,1. Tb. Moorman) 
(iehr. Klein. 
11. Moorman. 
Peelers ,t Steijaarl. 
1'. pestman. 
J. F. Philips, 
A. Graall', 
J. Kont 
A. Kont 

te Helder, 
idem 
Idem 
nl.ui 
Idem 
idem 
ld 
Idem 
idem 
idt-ui 
idem 
idem 

f 4950 
I 4900 
I 4900 
i 4690 
i 4800 
,. 1750 

411411 
l 41100 
i 4674 
l 4500 
I 4240 
I 4240 

ou, die 
ngafcamen 15 bilj., als: 
• 11,1.1.',-. f 2H.100 
>i klem .. 21.(100 
. iilonl • 21,000 
, idem ,i 20.WJ 
II nli'tu 
1, ij . in ., H M 
• iili'in . 20.900 
, ill.'lll „ 10,900 
. idmii .. 2o.i;i.r> 
ii i i lnn II 20,60» 
ii iilt'in • 20,4»8 
. Idem • 2(J,2(K) 
, idem » 20.IW 
, Idem • ïa.uso 
» idi'm > l'J.Wh 

.1. F. Philips. 
J. Th. Moorman, 
A. Korft 
P. Dutnker. 
Gebr. Boon. 
P. Verbeij. 
W. Iïtp|>cns, 
P. /aatman. 
<;. Moorman. 
A. Vos Kz., 
Gebr. Klein, 
A. Graaff. 
W. .Ie Jong Jr., 
J. Giltjes. 
Gobr. Janzen, 

Hallum, 17 Doe: bet bouwen eener boeronbohnizing 
met schuur aan de Kelnersvaart onder Marruin, onder 
Whcer van den architect It. A. Gelders; ingekomen 17 
bilt., als: 

te Beetgum, 
n Ferwerd, 
I. Berlikum. 
» Wunswerd, 
l Bolw.nl. 
« Wijl is, 
» Haniegarijp. 
• Stiet is. 
• Mi-tslawier. 
• Marram, 
- Brantgum, 
» Ferwerd, 
• Fiukiun, 
n Oiide-Leije, 
» Hallum, 
.1 Hijum, 
•• Hallum, 

G. J. Rolstua. 
O. v. .1. Werf. 
F. .1. Kolsma, 
B. Kalina. 
1'. Boogterp, 
J. II. Gros. 
B. de Leeuw, 
M. Brouwer, 
J. Booijenga, 
J. Mellema. 
L. v. tl. Moulon, 
J. vau Dijk, 

f 10,680 
• 10,300 
i. lo.2r.ii 
-. lo,2r.0 
I 9,989 

9.940 
• 9,900 
» 9.878 
- 9.700 
» ü.690 
» 9.494 
.. 9.31» 
» 9.2HÖ 
•• 8,989 
I 8,863 
t> 8,475 
• 8.447 

J. v. .1. Steeg. 
II. J. Gros, 
K. L. Hiemstta, 
M. Molwerda. 
J, Jansma, 
gegund. 

Middelburg, 17 Dec: lo. hot maken van 2 bonton 
binnenvloei!, leu ren voor de kleine sluis te Hansweert, met 
eenige andere werken; ingek. 6 bilj., als 
P. Monjé, te llreskens. 
J. Lindonberg. 
P. J. Visser F z . , 
J. do Witte, 
.1 Bertou, 
J. Eletihaas, 

lo, het liestnrten van dei 
ingekuinen 8 biljetten, als 
J. Lindenberg, 
C. de Wilde Az., 
ü . Vos, 
lt. don Extor v. d. Brink, 
P. J. Visser Fz., 
I. van Male Dz., 
II. Ilage, 
D. Jong Az-, 

Wemeldingo, 
Hansweert, 

> Vlissingen, 
Biervliet, 

i liruinisso. 

ƒ 9238 
8900 
H7IHI 
H.V.M) 
K'i'.ir. 
7H90 

AVesthavondam te Hansweert; 

te Wotncldinge, 
» KatU'iidijke, 
n Sl ie. lilt 'bt. 
» Krahbendijko, 
•> Manswoeit 

Breskens, 
» Mi.l.lolhutg, 

Neuzen, 

ƒ 2350 
i HM 
,, 230(1 
. 2295 
I 2250 
.i 2229 
I 2190 

2125 
8o het onderhouden on verbeteren geil. '81 van tl. 

havenwerken te breskens; ingekomen 9 biljetten, al 
D. Tbolons. 
C. v. d. Hooft 
P. J. Remortel, 
J. Verkuijl Quakkelaar, 
P. Muitje, 
i. v. d. Bande, 

J. Bert..», 
J. de Witte, 
I. van Male Dz.. 

- Hoek. 
• Neuzen, 
• Hontenis.se, 

» Vlissingen, 
rt Bnsketis, 
» idem 
•. Biervliet, 

» Vlissingen, 
• Breskens. 

,• ajOO 
. 6400 
» 6S00 
» 6200 
,. 6186 

6150 
» 6100 
• 6100 
» 5998 

'a-Hage, 17 Dec: lo. bet driejarig onderhoud van- en 
tie herstellingen aan hot Rijks-post- ou telegraalltautoor 
te Etikhiiizen: ingek. 4 bilj.. als 
I). Boenderuiaker, 
R. Bijl. 
Gebr. Hloemenda.il. 
W. Rieiiderhoir, 

Enk huizen, 
idem 
idem 
idem 

. idem idem te Hoorn; ingek. 3 bilj., als: 
P. J. Blauw, 
.1. Rustenburg, 
M. Godvliet 

So. idem itlem te 
M. Stam, 
P. K.torn Pz., 
II. de (iroot, 

te Hoont, 
> idem 
i> idem 

Wormerveer; ingek. 3 bilj., als 

ƒ 1U75 
* 996 
• 994 
» 917 

ƒ 1880 
1853 
1736 

ƒ 1020 
» 1005 
• 910 

ƒ1270 
1240 
1236 

te Wormervecr, f 1079 
idem * 1073 

Knollendam, » 943 
4o. idem idem te IJmuiden; ingok. 3 bilj., als 

J. C Moorman. te Helder, 
N. .1. Zwnger, » Utuuidon, 
L. Kok, > "dom 

f.... idem idom te Zaandam; mgek. 3 bilj., als; 
D. Vorlaan en Zonen, to Zaandam, 
kt Stuit, -> idem 
J. II. Eilman. » idem 

6o. itlem idem U< Monnikendam; ingekonioii i biljetU-n 
(waarbij l van onwaarde), als: 
W. Mobroti, te Moniitkondain. ƒ 694 
K Kliver en Co., * idem I 664 

* e » r d u l j k , 17 IVc: bet votstraten van ruim 5000M» 
bestraling eu tic levering van keien. Ih' aanbesteding i« 
oiigelliiutlen. , , . , . 

Amalerdam. 18 D.4-.: bet v.uitiopen Vtn het Moped-
zeekanaal, tusschen don mond van zijkanaal AlHevervyijk) 
en het [luut 3310 meter oostwaarts gelegen; iugek. 4 
bilj., uit: 

H. van den Hos, tc Schel li nkwoudo, f 46,198 
P. A. Bos, » Dordrecht, « 37,500 
U Bos Az.. » idem » 37.350 
I. van de Velde, » Papendrecht. » 27,850 

Hellevaetalula, 18 Dec: liet afbreken vau deu hnven-
bouW van de bi-staan.le draaibrug over de marine«loksluis 
te Mell.-viM'tsluis, het veranderen van tien onderbouw en 
bet maken en opitotlen van deu bovenbouw eener tliibln-le 
ijzeren draaibrug altlaar; minste inschr. was de Maat
schappij I, I/erg iet e rij Do Prins van Oranje, te 's-Hage , 
voor ƒ'17.4,36. 

'a-ilage, IH Dec: bet oprichten van een gebouw voor 
lu-t kantongerecht te Oud-Beierland: uiinsle inschr. waren 
I. W.rda & Zoon tk G. l'tjl, te Oud-Beierland, voor ƒ 12.886. 

llrt-elii , 18 Dec,; de levering van magazijn-goederen 
aau .Ie stedelijke gasfabriek: gegund als volgt: 

W. .1. Stokvis te Arnhem: getrokken-ijzeren pijpen, euz. 
voor /'3i12U.9»fi. 

Osti en Co.: smeedijzer, voor /'1713.42. 
Gebr. Van Einden, te Oosterhout: gietijzer, voor ƒ 1702.20. 
J. de Waal en Ziwm: glaswerk, voor ƒ234.65. 
Kt-ncker en Zonen; lantaarns, voor ƒ337.50. 
Th. .1. G . Trip: kalk, tras, enz,, voor ƒ3673.20. 
,1. .Ie Waal en Zoon: verfwaren, voor /435.49. 
Wad. A. de Bruin: borstelwerk, VOOT ƒ 118.625. 
T P. v. d. Berg en Ztxm: patentoho, voor / 200. 
K. S. Stokvis en Zonen, to Rotterdam: poetskatuen. 

voor ƒ 105. 
K. Kelfkens: touwwerk, voor ƒ 213. 
J. v. «1. Linden: zavelaard. voor / 399.50. 
A. C. Mijiilieir Az. Jr., te Uselstein: steenen, voor ƒ475 

en .M. tb- Wit, voor ƒ353,20. 
ï r l ea , IH D i r . : het bouwen r villa met koetshuis 

en stalling en het verplaatsen en vergrooten van eene be-
buiziitg met schuur, bij de Ti naar loose he brug; ingek. 
4 bilj,. als: 
II. Steenstra, te Zuidlaren, ƒ 14.975 
1.. Heintjes, * Groningen, » 14,900 
F. Senten, •> Rottevalle, » 13.925 
A. Smeenge. » Tinaarln, « 18,379 

Niet gegund. Herhostediug 29 l)e.-ember a. s. 
AniHterdam. 211 Dec: 1<> hel maken eener vaste brug 

over de Mui.lergiacht bij de Kerkstraat en hij behoorende 
werken: ingek, 12 bilj.. als : 
M. Deutekoiu, te Amsterdam. ƒ 36,763 
I'. West maas, • idem " 33.735 
Gebr. van Herkiiut. " idem » 33.580 
C. .1. Maks Jr., •• idem . 31.980 
J. I. Biekltolts, .. idem - 31.8H0 
Timtner eu Fitrstner, l idem » 31,665 
J. B. limiet cn J. Loos, « idem » 30,990 
I. Dekker, . idem 29.:..t3 
A. Kelten, •> blom •> 29.000 
K , Hollatidor, » idem » 2U,tH.'0 
H. Riet snijder & Zn. . idom » 28.737 
J. P. Cornelissi'ii. » idem » 28.700 

2d», do levering van ruim 33,5 luns balk-, goot- en 
scbiimpijzer voor die brug; ingek, 3 bilj.. ais: 

W. Be.net II. S. M. Gebr. v. .1. 
en Co., Kalker. Vliet. 

9.891 K G . balkij/er mot f m f 9 U 

21.083 o nl. zonder zeeg } 
1.977 >' gootij/or 8.15 10.50 9,99 

740 • srhampij/cr 14. 13.41 12.80 
Mlddrlburg, 20 D c c : bet herstellen of vernieuwen 

van eenige prov. waterstaatswerken en wegen in Zeeland, 
met hun onderhoud god. 3 jaren, iu 17 perceelen; aange-

jn'iv. I, en 3, door A. van Pu|iering, tc Bruinisse, voor 
/•6500 (Kaming ƒ6772); 

perc 4, 5, 6, f en 8, «loor C. de Wilde Az., te Katten-
dyke, voor f 6200 (Kaming ƒ6753); 

perc. 9, 10, 11 on 12. door 1'. Monjé, te Kreskens, voor 
ƒ10,350 (Kaming ƒ12,103); 

jierc 13. 14 en 15, door ('. van der Hooft, te Neuzen, 
voor ƒ 15.000 {Raming ƒ17,273); 

perc 16 en 17. door P. van den Berge, te Colijnsplaat. 
voor ƒ 1650 (Raming ƒ1499). 

iiraningen. 20 lo. bot tweejarig onderhoud dor 
vei-stfiillende ger neen te wegen en voetpaden; minste in
schrijver was P. B, Dopheide, te Groningen, voor ƒ7977. 

2o. do levering van: a. grenen- en vurenhout; minste 
hischr. was H. II. Ikmuema, resp. voor 11, 10 en 4 pet 
boven tarief; 

i. stoeit, kalk enz.; minste, inschr. was IL B. Beukers, 
vooi 1) put. bon. Uirief; 

r. Inttd- cn luodgieterswerkon; minste inschr. was A. F. 
Robherseu. resp. voor 10'/,. 12 en 13 |«et. ben. tarief; 

d. hardsteen- en stoenhouwersarbeidsloonen; minste 
inschr. was P. B. Boltjes, resp. vour 6 pet boven- en vol
gens tarief; 

e. rongen, spijkers enz.; minste inschr. was firma A. 
J. Holthuis, resp. voor 22 en 3D jict. heneden tarief. 

to, bet verrichten tier noodige voerwerken; minste in
schrijver was ,1. Minde, resp. VOOT 2 en 6'/, pet ben. t i r . 

Dardreeht . 20 Dit,.: lo. bet uitbreken en wegruimen 
van een getleelte oud muurwerk, in den mond der Kolk-
haveii: ingek. 5 bilj.. als: 
N . Klaus te Dordrecht / *&00 
K. van Dongen, » idem • 3500 
II. Degens Jr., » idem i 3449 
ti . van Heelsbergeu. » idem » 2975 
l ' . Barlog, . Sliedrecht » 2500 
gegund. 

ik bot ged. '81 onderhouden der openbare pom)ien; 
minste inschr. was J. Soijllort, tt* Dordrecht voor ƒ619.12 
de 3 perceelen. 

l a de levering aau de gemeente van onderscheidene 
materialen, waarvoor minste inschrijvers waren: 

21,5 M 3 dennenhout. Van Dorsser on Co., /"816; 
6.5 » grenenhout II. v. d. Klitet Mz., ƒ 2 6 1 : 
8 » eikenhout. A. do Groot en Zonen, ƒ 322; 

12.7 " gocreosoteerd dennenhout IL v. .1. Kloet Mz., 
ƒ 650; 

Eii^elsch patentijzer, J. M. Wildeman, firma G . Schuld 
en Zonen, ƒ0.07 [x-r KG.; 

best Zweedash ijzer, dezelfde, r o . i i per K G . ; 
Luiksche kalk. A. II. Kuipers en Co., /"0.78 |M*I Hl..: 
nhelpkalk. A. de Koning en Zoon. /1.10 per HL.; 
gemalen tras. M. F. Onderwater eu Co., J 1.60 per Hl..: 
Waalkliukers, II van Huuweninge en Co., teGoriiickem. 

ƒ17.43 per 1000 stuks; 
wit touw, Wed. G. 't Hooft eu /.men. ƒ0 .47 5 DST KG.: 
geteerd touw. dezelfden, ƒ0.42 [«er KG.; 
verslagen touw, M. v. d. "Bergh, tinna Gebr. v. d. Bergh, 

ƒ0.30 per KG.; 
to verslaan, dezelfde, ƒ0.13 iter KG.; 
mUamanssaien, Wed. G . 't Hooft en Zn., ƒ0.40 p. KG.: 
Iiend.1. M. v. .1, Ik-rgh. lirina Gobr. v. d. Bergh, ƒ0.60 

por KG.; 
Stokhi.liuer teer, Wed. J. van Herwaanlen en Zoon. 

f 0.12 per KG.; 
gegot. u-ijzeren stnuitsyphons, Gebr. Vau Luiden, te 

Oosterlioiit, ^13.41 [ter stuk; 
bard-teeueii tii.ttuirbaiidon : rechte banden. A. P. 

Schotel O u ƒ2.88 per M.: 
gebog.-n banden, dezeirdo, ƒ4.50 per M,; 
kantstecnen, dezelfde, ƒ2.26 per M. 
'a-Hage, 21 Dec: lo. eeu ij/oren kustlichttoron opOu-

iliopwateitiland; minsto inschr. waren L J. Enthoven en 
Ot-, te 's-llage, voor ƒ 52.799. 

2o. bet i|/er- en houtwerk, benoodigd TOOT bet etablis
sement; minste inschr. was tie Koninkl. Ntnlerl. Gn.f-
siiiederij, te beiden, voor /"9850. 

Ilrifi. 21 Dec: bet bouwen vau een woonhuis aan eene 
In-staande -.buur. onder beboer van <le boawkiindigen 
W. on R. de Vries; ingek. 6 bilj., als: 
J. B. imtiiiK, f ' Driel, ƒ 1585. 
B. Gersen, » Klden, .. 1425. 
A. SiM'iiet-s. » Valburg, 136». 
D. liosch, " Keuktim, i 1345.75 
A. van Geiidereit, » Hetcren, • 1345. 
J, Jansen, •> Zetten, • U8B. 
gegund. 

Arnhem, 21 Dec: bet afbreken vau een buis iu .le 
Oevetstr.Lit II 43, eu op de plaats houwen van een nieuw 
huis, onder beheer van don bouwk ut uiige J. Ko—mk; 
iugekomeu i'i bilj, als: 

Krahe, ƒ6660 
Welsing, l 6601 
Knk, l 6593 
Milaards, » 6516 

Bidder. 
Van de Sand. 
Van der Saudi. 
Potboll. 
Van Dalen, 
"euvels, 
Rikken, 
De Vries, 
Wellink e 
Wentink, 
Klein bout, 
gegund. 

Nijmegen, 21 Doe 
andere werken vooi' 

le, Se en 4e perc, 
K. Verbnrgb, idem, 
A. Bt'uming, idem, 

i Lucas, 

f 6170 
I 6449 
•• 6400 
•• 6333 
.. 6297 
>. 6238 
I 6380 

5833 
- H B S 
,I 5625 

5480 

nntleihniids- en eenige 
. „ d. 

Nijmegen, 
tie gemeente Nijmegen, ged. '80 

. .1. Tennissen, Nijmegen, ƒ 5C90 

gegund. 
2e perc J. Smits, Nijmegen, 

Tb. Smits, idem. 

55'iU 
4872 

ƒ 9 7 0 
- 897 

W. de l.an.lgi 
G . W. II. Wouleilo, 
F . G . de Geus, 
I'. Streelland, 
II. A. Blok, 
.1. Tinunei 

gegund. 
5e |»'rc., H. P. v. d, Acker, Nijmegen, ƒ 670 

J. II. Everts, idem, • 419 
gegund. 

2o. de leveling van 450 M. handsteen en 50,000 keien, 
beiden van Nii-tl.-rui.-udiger steen; ingek. 6 bilj., als: 
11. Trip, te Utrecht, ƒ 3777. 
Gebr. Peters, i Nijmegen, * 3596. 
II. .1. E. Kckmati, « Ki uiigs win ter, •> 3479. 
Zorvas Solute, » Keulen, l 3440. 
Josuii Lneb, i May en, i 3399.50 
[•'.ene inschrijving voor Belgische keien dtxtr dc Société des 
Carrières de Gr.' et de l'Ourthe. ƒ 4134 en ƒ 5035, 

3o. de levering van 50,000 straatklinkers; ingekomen 
4 bilj., als ; 

J. E . Eland. ƒ 15.98 
G. v. d. Wedden en Burgers, i 15.95 
Gebr. Peters, • 15.84 
W. C. Burgers, 15.74 

per 1000 franco op den wal: gegund. 
Znelle, 22 Dec: het ophoogen van de geprojecteerde 

straat ven het Sbilions[i|ein tiaar de Zeven Allcetjes; 
i i igekui i ie i i 2 bi l j . , als: 
A. Blocks en II. Bruins. to Zwolle. ƒ 4998 
F. Scbuiifele, i Hattom, » 4252 
tie gunning is aangehouden. 

Veghel, 22 Dec.; bel verbreeden der draaibrug over 
den mond van bet Veghelsche havenkanaal; ingekomen 
2 bilj.. als: 
J. A. Groot, te Nijmegen. ƒ 2075 
G. van Haaren. » Veghel, i 2<i20 

Breda. 22 llec.: het onderhoud der gemeentegebouwen 
over 'H l ; ingek. 2 biljetten, als: 
P. .1, van Glabbeek, te Breda, 4 [tet. lion, tarief 
11. II, M.vdoiilM'rgb. itlem, 5 i / l M i •> » 

- Il.ige, 22 Bec; lo. bet wegruimen van een wrak 
iu bet Hollandsche Diep. .-ven luwen de haven tc Moerdijk ; 
eeuige inselir, was L. tb' Visser, te Moerdijk, voor ƒ995. 

2o. bet maken van een peilput. terp en gebouwtje voor 
eene zelfregistre.'rende peilschaal aan den kop van bet 
eiland Dordrecht, tusschen de kilometerruuieu 112 en 113; 
Ingekomen 6 bilj., als: 

te Shedrerht. ƒ 5700. 
Dor.het-ht. » 5595. 

.. Hardinksveld, •> 5uttl. 
I Sliedrecht. I 5067. 
» 's-Gi-.iveudeel, » 49H9, 
- Willeins.1..rj.. « 4968.10 

So. bet afgraven vau den rechter Maasoever onder Mook 
en Beu men; ingekomen 16 biljetten, als: 
A. v. d. Heijden Az., te Hardinksveld, ƒ 131,000 
.1. Roskam. >. Sbedrecht, * 123,800 
N. van II.in-: . » Honswijk, •> 123,400 
W. Attitz, i Millingeii, l 122,855 
J. II. van Hezewijk. • l.obith, l 122,400 
C. Bos Az., t> Dordrecht, " 120.500 
G. J. Mul. i Kuilenburg. » 120,497 
C. Sterk Hz., » Heukelum, • 119,206 
G. A. van Hattom. » Sliedrecht en 

G. Goedhart. Dor.he.ht. » 119.000 
E. S. Reymer, Rottenlam, >• 116.000 
C. Vering, » Hannover, » 116,000 
C. I.angevel.1 Bz., » Hanlinksveltl, •> 106,436 
G. J. van Erp, i Rosmalen, » 115.900 
Tb. Verhoeven, » Deventer, » 104.000 
J. Hillen. Grave, l 103,640 
J. van Oden Pz., » Nijmegen, » 98,845 

4o. het maken en stellen van den ijzeren bovenbouw 
eener draaibrug met 3 vaste gedeelten over het N'ttod-
b.illandsch Kanaal, en van eeue draaibrug over de Weere, 
te 1'urinerend, ten In-hoeve van don sjworweg Zaanstreek— 
Kokhuizen; ingek. 9 biljetten, als: 
L. .1. Enthoven en Co., te 's-Hago, ƒ 97.999 
Kolui-chi- Maacmnenbau. Actien-Gesellschaft, 

Baventbal, » 97,300 
Giite-Holfiiiingsbütto, Actiën-Verein fiir liergbati 

und Ibittenhetrieb, Oherhausen II, I 93.155 
J. M. v. .1. Made. Amsterdam. I 89.000 
Maocnlnen Artinn floiolitrhift ITnion, Essen, • 85,000 
Ma-s-binenfabrik Di-iitschlauil. Dortmund, » 83,800 
Actien-Gesellschaft fiir Eisenindustrie und 

Bruckenhau vormals J. C. Harkort. Duisburg, «. 78,788 
II. DalhuUen, Kampen, » 77,000 
Gel.rn.ler Bonckiser, Pforzheim, » 74,250 

Hatlerdam. 22 Dec: de levering vau gegoten-ijzeren 
buizen tot uitbreiding der drinkwaterleiding; ingekomen 
4 bilj.. als: 
D. S. M. Kalker, Amsterdam. ƒ 12,854.32 
II. E. Oving Jr.. Rotterdam. » 10,834. 
Compagnie Générale de-('onduitcs.r Eau. Luik, * 10.779. 
!•;. S. Stokvis en Zoon, Botterdam. » 10.049. 

Wageningen, 23 Dec: bet bouwen van een blok van 
4 woonhuizen voor J. A. Quack, onder beheer van deu 
architect D. Goijsbeok Molenaar; ingek. 9 hilj., als 
Atneisfoort, tc Arnhem, 
Be Leeuw. « Wagenitigeii. 
Gebr, Mekking. » Bennekom. 
.1. Popping, « Wageningen.. 
De Haar, » idem 
Firma llaksteg. 

/' 20.999 
20.937 
20,isr. 
19.X.Ï0 
19.746 
18,444 
17.3.'ifi 
17.31 i i 
IU.920 

id.ui 
Gcosscns, idem 
Nagebttort. » Nijmegen, 
Nibbelink, * Oiibeu-tlen. 
gegiuiil aan GotHsens, 

t ' t rerht . 22 Dec.: hot tloen van voorzieningen aan- en 
bet wijzigen van de inuiulatiesbiizei] te Honswijk en te 
Wük-by-Duurstede: minste inschr. was N. van llaaron, 
te Honswijk. voor ƒ 7290. 

Lelden' , 93 Dec': lo. de onderhoudswerken aan Span-
jaardsbrug en pacblersw.»iing ; de Innigste inschr. bedroeg 
/"840: minste inschr. was S. van Leeuwen, tc Leiden, 
'voor ƒ700. 

2o. bet onderhoud van den dijk langs de Zijl en bet 
jaagpad terzijde van dien dijk; de hoogste inschr. bedroeg 
/• 1795; minste inschr. was C. Alkemade Jr., te Noordwijk, 
nor ƒ 800. 

Bo, bet Onderhoud van onderscheidene werken aau den 
Zijldijk en langs den Leiden lorpsc he weg; do hoogste in-
stlni'jving bedroeg /"2125; minste inschr. was S. van 
Leeuwen, voor ƒ1600. 

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 . 

AKDKEI.ING ARN1IKM. 
Het reglement, dat in overeenstemming gebiacht 

was met dc nieuwe wet der Maatsc.haj>]iij cn iu dc 
voorgaande vergadering een der jmnten van discussie 
uitmaakte, werd iu de bijeenkomst van Woensdag 
22 December voor goed vastgesteld. 

Aan do orde was tie benoeming van twee Itostiiurs-
leilen tot vervanging van den heet J . W . Boorliooiiis, 
tlie zijn ontslag als zoodanig genomen had eu van 
don beer F. W. van Gendt J G z . , die gemeend had 
voor de op hein uitgebrachte keuze to moeten In-
danken. Tot bostuiudcrs werden gekozen de heeren 
M . A . van Wadonoijeu en llollonbach cn tic verga
dering benoemde uit het voltallig bestuur deu heer 
Stoellcr tot voorzitter. 

http://opgcv.it
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 25 December 1880. 

De heer Holsum besprak het marnier- en hout-
schihleren en legde daarbij eenige monsters over, 
waarna de bijeenkomst gesloten wenl. 

Vervolg der Berichten en Mededeelingen. 
B I N N E N L A N D . 

Amsterdam. Maandag l l . is het Panorama, in te
genwoordigheid van talrijke autoriteiten en vele genoo
digden — waaronder de burgemeester van Purmerend, 
de heer Hasselaar, cn zijne zuster, mejuffrouw- Kenau 
Hasselaar — , plechtig geopend met een toespraak 
van den voorzitter der Panornmamaatschappij, Dr. O. 
F . Westerman. Daarna werd het Panorama be
zichtigd, voorstellende het beleg van Haarlem op 
20 December 1572 op het oogenblik , dat de Haar
lemmers een uitval wagen; dit kunstwerk van den 
heer Tetar van Elven wenl algemeen bewonderd. 
Het gebouw is naar het plan van den architect, 
den heer f Josschalk, opgetrokken en maakt een Hin
ken induik. Behalve het panorama en ecu diorama 
treft men er een kunstzaal aan, waar bij de owning 
een marineren buste, voorstellende een Amsterdamsen 
weesje, was tentoongesteld. Die buste, van den heer 
Stracké' , werd niet minder dan het overige geprezen. 

— Binnenkort zal dc Maatschappij voor Telepho
n e , directeur Dr. H . E. R. Hubrecht, haar werk
zaamheden beginnen. Reeds heblicn meer dan hon
derd handelshuizen en [inrticulieren zich aangesloten. 
Het centraal-station wordt gevestigd in het gebouw 
der Groote C l u b , hoek Dam en Kalverstraat en de 
draden zullen zooveel mogelijk over de huizen loopen. 
ü e kosten van alionnement bedragen ƒ 11H 'sjaars. 

Leeuwarden. Dc heer S. Baron , eerste leer
aar aan de ambachtsschool te Arnhem , is tot direc
teur der nieuw-opgerichte school te dezer stede be
noemd. 

Dantumadeel. De Gemeenteraad heeft weder
om het verzoek geweigerd van de Nederlandsche 
Traniw'ny-maatschappij, om gedurende drie maanden 
proeven met stoom als trekkracht te nemen. De 
Gemeenteraad van Dockum en zeer vele inwoners 
van Dantumadeel hadden adressen van instemming 
met het verzoek ingezonden. 

Advertentiën. 
Aan de A M B A C H T S S C H O O L T E A R N H E M 

ceert de betrekking van 

Tractement ffiOO. Kennis der Bouwkun
dige constructlen is vereischte, acte rechtlijnig 
teekenen strekt tot aanbeveling. 

Schriftelijke aangifte vóór 1 Januari e. k. bij den 
Directeur der school. 

Het Bestuur. 

W O R D T G E V R A A G D tegen hoog salaris, een 
allezins be waarn 

BOUWKUNDIGE, 
van gevestigden leeftijd, die tevens voor C H E F D E 
BUREAU kan fungeren. Zonder bewijs van soli
diteit en bekwaamheid behoeft men zich niet aan 
te melden. Adres onder lelt. A . aan het Bureau 
dezer Courant. 

Gasfabriek-Opzigter. 
Aan de gasfabriek der gemeente Groningen wordt 

gevraagd een OPZIGTER. Aan deze betrekking 
is verbonden eene bezoldiging van / 1200 's jaars, 
vrije woning in de daarvoor bestemde behuizing op 
het terrein der gasfabriek, benevens het vrije gebruik 
van cokes tot verwarming en van gas tot verlichting 
der woning. 

De instructie voor bedoelden ambtenaar is op dc 
Secretarie dezer gemeente voor belanghebbenden ver
krijgbaar. 

Sollicitanten naar deze betrekking worden uitge-
noodigd hunne daartoe strekkende adressen vrachtvrij 
intezenden aau Burgemeesters en Wethouders der 
gemeente vóór den loden Januarij 1881. 

Groningen, 11 December 1880. 
Bury, en Weth.: J . JE. A . V A N P A N H U I J S . 
De Secretaris: J A C Q U E S O P P E N H E I M . 

H. & J. SÜYYER. 
Fabriek van Stoomketels eo Werktuigen, 

de UoUandtche Tuin, 
Groote Bickerstraat 20 en 22, en „ H e t Zeepaard' ' 

einde Groote B i c k e r s t r a a t , te Amsterdam. 
S T O O M K E T E L S n n alle bekends typen 

en reparation nnn bestaande K E T E L S worden in 
den kortst inogelijken tijd geleverd en uitgevoerd 

GAS-ZUIVERING 
door het gebruik van ijzer-oxyde, geleverd door de 
Gas Purification and Chemical C°. Limited London 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en O o s t - I n d i ë 

W. Hoven en Zoon, Hotte,-dam 
bij wien bijzonderheden en prijsopgaven verkrijg
baar zijn. 

A . E . B R A A T , 
Bouwmaterialen , Lood- en Zinkwerken, Rotter 

d a m , Goudsche Singel 08. Generaal-Agent voor 
Nederland en Indië van de zoo gunstig bekende 

PORTLAND-CEMENT, 
uit de fabriek van de Heeren J O S S O N & DE L A N G L E 

Zie De Opmerker van 30 October en 13 No
vember 11. 

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 AllSllEM zal 

tón Raadhuize, op de navolgende datums, namid
dags 1 uur, in bet openbanr aanbesteden: 

o|, I O I I N I I I I E SS D e r r m b e r lMtlO. 
lo. het onderhond der openbare Pompen. 
2o het onderhoud van de gemeente-ge

bouwen enz., in 4 perceelen. 
3o. het onderhoud van de Schoolgebou

wen enz . in 4 perceelen. 

Op l l o n d p r d a g SO D e c e m b e r 1**0 
4o het onderhoud der bestratingen ge

durende het jaar 1881. 
5o het onderhoud van eenige gemeente

werken, als voren. 
6o. de levering van Boomen, Hees

ters ens. 

<» H e r b e s t e d e n : 
7o. het Verbeteren van het 3e en 4e 

Blok der Stadswaarden. 
Inlichtingen te bekomen op bet bureau voornoemd; 

Bestekken tegen betaling ter Secretarie verkrijgbuar. 

A A N B E S T E D I N G , 
H E T G E M E E N T E B E S T U U R van STEEN WIJK 

zal op Zaturdag 8 Januarij 1881 , des nn middags 
ten 2 ure, bij enkele inschrijving aanbesteden: 

Het bouwen eener school voor 384 
leerlingen, met overdekte speelplaats, 
meublement en verder bijbehooren 
aldaar. 

De gedrukte teekeningen en het bestek zijn op 
franco aanvrage ad ƒ 4 per stel te verkrijgen ter 
Gemeentesecretarie te Steenwijk en bij den Architect 
II. W E S S T R A J B . , te 's-Gravenhage , die tevens de 
noodige inlichtingen verstrekt en aanwijzing in loco 
zal doen op Vrijdag 7 Januarij 1 8 8 1 , des namid
dags ten 2 ure. 

B. HOLSBOER, te Arnhem. 
1 M 6 M . Z i l v e r e n M e d a i l l e v o o r W n t e r -

p « N - 1 II n t r u one n t e n . 
1 M T B . H o o f f H t e onderNctieldliia; v o o r W a 

t e r p a n - e n M o e k i n e p t - l n n t r u i n e n t e n . 
Voorts: E Q l ï E K R E S , B A K E N S , M E E T K E T T I N -

G E N , P A S S E R D O O Z E N , enz. enz. 

Op Vrijdag 31 December 1880 , 's namiddags 
2 ure, zal ten Raadhuize tier Gemeente Z U T P H E N , 
wonlen aanbesteed i 

Het maken van een Buisriool en Trot
toirs langs den omgelegden Deven
ter weg , buiten de Nieuwstad, met 
bijlevering der benoodigde Materialen. 

Dc voorwaarden liggen ter lezing op het bureau 
van den Gemeente-Architect F . II. V A N E T T E G E R . 
De Aanwijzing zal geschiedeu op 30 December e. k., 
des morgens te 11 ure. 

Moziiik 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 , enz., alsmede B E K L E E D I N G 
van M U R E N , T E G E L S voor B L O E M B A K K E N en 
P A N E E L W E R K enz. 

Uitsluitend Agentschap van Haw t C°. 
voor Nederland en deszelfs Koloniën 

Gr. <X. O O R , 
F i r m a A N T . D E WILD. 

Scheepmakershavea en Ju/ferstraat N". 50 . 
R O T T E R D A M . 

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 
tusschen Velsen en IJmuiden. 

G-oedgekenrd l>ij Koninklijk l»e»lnit vnn den 16 September 1877. 
Hoofddépót: te Amsterdam over het Paleis voor Volksvlijt, Falckstraat No. 49. 

Bekroond te Arnhem met Blploma len Graad. 
APPELBLOESEM, ROODE, GELE, BLAUWE, HAKDGR.VUWE enoituzG KLEUUENHOIIDENDE METSELSTEENEN, zoomede 

PR0F1LSTEENEX in alle geweuschte PUOKIELEN, looali steeds aan diverse gebouwen voor versiering door ons geleverd worden, PAR
KETVLOEREN , enz. 

Vervaardigt alle artikelen welke Ljj den bouw van Huizen, Kerken enz. gewoonlijk van sto'en worden aangewend, in K l ' r i ' S T -
Z A V I > > > l i : i : v en ook in e O l t • I. A >•>-( I Tl l \ I 

Groothandel in le qualiteit POKTLAND-CEMËN'T merk .Slaan" van T o i r n n , QïAwrrz i C. te Stettin; K H I O H T , B I T A S I Broasi'a ent. 

te 'e-Boecb bij detl Heer SNIJDERS VAM G E K K E N . tc Groningen bij den lieer K. S W I T T E R S . 
Inlichtingen ook te bekomen » Deventer » » • II II. B E L T M A N . » Nijmegen i v i 1. VAN M E E L . Inlichtingen ook te bekomen 

» Dordrecht » de Heeren G E B B S . E K . B Rotterdam » ile Heeren v. n. B E R G Sc W I L L E B R A N D . 
w Arnhem S S » T. V A N OER B A C H & O . 

OPENBARE 
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 ROT-
TER DAM zijn voornemens, op Vrijdag den 28 
Januarij 1 8 8 1 , ties namiddags ten 1 ure, ten Raad
huize aldaar aan te besteden: 

Het bouwen, leveren, beproeven en 
in werking brengen van een ijzeren 
drijvend DROOGDOK, aan den Lin
ker Maasoever te Rotterdam. 

Alles nader omschreven in het bestek en de voor
waarden met de teekeningen die, te beginnen met 
3 Januarij 1 8 8 1 , op de gewone dagen en uren, 
ter lezing liggen op de Plaatselijke Secretarie en 
het Stads Timmerhuis te Rotterdam, en ook voor 
tien prijs van f 5,— verkrijgbaar zijn bij Wed. P. 
V A N W A E S B E R G E cn Z O O N , Boekdrukkers aan 
den Houttuin n". 73. 

Uittreksels uit genoemd bestek in 't Eransch, 
Duitsch en EngeUch, zullen aldaar tevens a f 1,— 
per stuk te bekomen zijn. 

Aanwijzing in loco zal plaats hebben op Donder
dag 13 en 20 Januarij, des voormiddags ten 11 
ure, aan den Veerdam te Katendrecht, terwijl op 
overige dagen van 10 tot 12 ure nadere inlichtin
gen zijn tc bekomen aan bovengenoemd Timmerhuis. 

Deze Machines zijn in activiteit te be
zichtigen op de T e n t o o n s t e l l i n g 

te Br usse l . 

l ' P W J S l ^ " ^^ i l '^ Bl 'PRIJS 
Tentoonstelling P a r i j s 1878 

Boaiet Freres, L a c r o i x & C°. 
Machine-Fabrikanten 

28 rue des Ecluses St.-Martin 
P A R I J S . 

Volledige inrichtingen van Eabriekcn voor alle 
soorten van purcelein en aardewerk. Meer dan 
duizend dezer machines zijn zoowel in Frankrijk 
als in het Buitenland in werking. 

De geïllustreerde Catalogus wordt op franco 
aanvrage franco toegezonden 

FABRIEK DE IIOLLVMISCHE IJSSEL 
i » i : « T oirc i II & 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 inogelijken tijd alle soorten van S t o o m b a g g e r m o l e n s in hout- of 
ijzerconstrnclie, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte en opbrengst van 150 tot '2000 M s per 
werkdag, en vorder 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 - ea 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 s c o m 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 L M . L o n d o n . 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

V A N 

VAL DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

F A B R I E K Natmirl. Asphalt tan: 

A M S T E R D A M W h H TRAVERS 
Settop V a . Z W I T S E R L A N D . 

Gecomprimeerde Asphaltwegen en dito Dorsehvloeren. 
Werken in Aspbalt-Mastiek voor Trottoirs, Skating-Kinks, Moutvlotren, Kelders. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazijn vloeren, Gangen, Veranda's, Brag- en 

Dakbedekkingen, Beton-Fundeeringen, Stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen vnn Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich tc adresseeren 
aan het Kantoor der fabriek, Bcltweg 3 , Amsterdam. üe Directeur, 

W. PATON WALSH. 

Algemeen Depot 
D E R 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 
VAN 

SA1M". , TE FEIHES, FKWüKIJk. 
Z I L V E R E N M E D A I L L E 

W E R E L D T E N T O O N S T E L L I N G 1878 P A R U S . 
Teekeningen en Prijscourant zijn te bevragen bij 

J . J . S A N D , Wijnhaven 16 Rotterdam, alwaarook 
verkrijgluiur: Verschillende soorten van goedkoope 
T E G E L S en T R O T T 0 1 R S T E E N E N (genre 
Sarreguemines). 

LOUIS GOFFIN & CIE. 
AVENUE ROOIER 28. 

L U I K . 
Eigenaars en exploitanten vnn H A R D S T E E N - en 

van KEIJENüHOEVEN. 

T E N T O O N S T E L L I N G V A N H U L P M I D D E L E N 
V O O R D E N 

B O E K H A N D E L , 
t e h o u d e n i n A u g u s t u s 1 8 8 1 , i n het | 

PALEIS VOOR VOLKSVLIJT. 
De R E G E L I N G S - C O M M I S S I E van bovengenoemde Tentoonstelling heeft besloten tot het uitschrijven van 

dc volgende PRIJSVRAAG: 
Eene Teekening groot S t hij 45 c M . voor eene Eere-Diploma. in overeenstemming met het doel 

der Tentoonstelling, waaromtrent inlichtingen bij de Ondergcteekcnden kunnen worden ingewonnen. 
Voor de best gekeurde Teekening wordt een Premie uitgeloofd vnn Honderd Gulden 
Inzending wordt verlangd vóór of op den ln Maart 1881, aanden tweeden Ondergeteekcnde, vergezeld 

van een kennelijk teeken, en eene verzegelde Enveloppe, inhoudende opgave van don naam des inzenders. 
De uitslag zal later in dit Blad bjj Advertentie worden bekend gemaakt. 

Namens de Cammiwie: 
B. T A N DIJK, President. 
N. G. T A N K A M P E N , Secretarie. 

Amsterdam, 
20 December 1880. 

P 
M O Z A Ï E K . 

A R K E T V L O E R E N 
e n v e r g l a a s d e g e f i g u r e e r d e T e -

g a l a , v o o r M u r e n e n D e c o r a t i e . 
D E L I N T & C " . , Haringvliet 7, lhtlerdam. 

Boekhandel JOH. & STE1II.EK Cz., Amstenlam. 
Komt van de pere: 

Bouwkundige Studiën 
DOOR 

A. W. WEISSMAN. . . . ƒ 0 . 9 0 . 

Gedrukt hij O. W . van der Wiel & Co. to Arnhem. 


	MM02C_300005_123
	MM02C_300005_124
	MM02C_300005_125
	MM02C_300005_126
	MM02C_300005_127
	MM02C_300005_128
	MM02C_300005_129
	MM02C_300005_130
	MM02C_300005_131
	MM02C_300005_132
	MM02C_300005_133
	MM02C_300005_134
	MM02C_300005_135
	MM02C_300005_136
	MM02C_300005_137
	MM02C_300005_138
	MM02C_300005_139
	MM02C_300005_140
	MM02C_300005_141
	MM02C_300005_142
	MM02C_300005_143
	MM02C_300005_144
	MM02C_300005_145
	MM02C_300005_146
	MM02C_300005_147
	MM02C_300005_148
	MM02C_300005_149
	MM02C_300005_150
	MM02C_300005_151
	MM02C_300005_152
	MM02C_300005_153
	MM02C_300005_154
	MM02C_300005_155
	MM02C_300005_156
	MM02C_300005_157
	MM02C_300005_158
	MM02C_300005_159
	MM02C_300005_160
	MM02C_300005_161
	MM02C_300005_162
	MM02C_300005_163
	MM02C_300005_164
	MM02C_300005_165
	MM02C_300005_166
	MM02C_300005_167
	MM02C_300005_168
	MM02C_300005_169
	MM02C_300005_170
	MM02C_300005_171
	MM02C_300005_172
	MM02C_300005_173
	MM02C_300005_174
	MM02C_300005_175
	MM02C_300005_176
	MM02C_300005_177
	MM02C_300005_178
	MM02C_300005_179
	MM02C_300005_180
	MM02C_300005_181
	MM02C_300005_182
	MM02C_300005_183
	MM02C_300005_184
	MM02C_300005_185
	MM02C_300005_186
	MM02C_300005_187
	MM02C_300005_188
	MM02C_300005_189
	MM02C_300005_190
	MM02C_300005_191
	MM02C_300005_192
	MM02C_300005_193
	MM02C_300005_194
	MM02C_300005_195
	MM02C_300005_196
	MM02C_300005_197
	MM02C_300005_198
	MM02C_300005_199
	MM02C_300005_200
	MM02C_300005_201
	MM02C_300005_202
	MM02C_300005_203
	MM02C_300005_204
	MM02C_300005_205
	MM02C_300005_206
	MM02C_300005_207
	MM02C_300005_208
	MM02C_300005_209
	MM02C_300005_210
	MM02C_300005_211
	MM02C_300005_212
	MM02C_300005_213
	MM02C_300005_214
	MM02C_300005_215
	MM02C_300005_216
	MM02C_300005_217
	MM02C_300005_218
	MM02C_300005_219
	MM02C_300005_220
	MM02C_300005_221
	MM02C_300005_222
	MM02C_300005_223
	MM02C_300005_224
	MM02C_300005_225
	MM02C_300005_226
	MM02C_300005_227
	MM02C_300005_228
	MM02C_300005_229
	MM02C_300005_230
	MM02C_300005_231
	MM02C_300005_232

